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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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najlepšia

najrýchlejšia• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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Lukáš KYSELICA
kandidát na predsedu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja
u 
kraja

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, 
IČO: 42287511, Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   
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Ponúkam strojové
     omietky
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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0903 060 490

STRECHY
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bádice, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čab, 
Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Dolné Le-
fantovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, 
Horné Lefantovce, Hosťová, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kolíňany, 
Lukáčovce, Lužianky, Malý Cetín, Nitrian-
ske Hrnčiarovce, Nové Sady, Podhorany, 
Pohranice, Rišňovce, Rumanová, Štitáre, 
Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opa-
tovce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Krška-
ny, Dražovce, Horné Krškany, Janíkovce, 
Kynek, Mlynárce, Alekšince, Babindol, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čakajovce, 
Čechynce, Golianovo, Horné Lefantovce, 
Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Ko-
líňany, Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Šti-
táre, Veľká Dolina, Veľký Cetín, Veľký La-
páš, Vinodol, Zbehy, Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (54.170 domácností)
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
ŽIVÁ HYDINA:

morky a brojlerové kurence

OBILNINY:
jačmeň, pšenica, kukurica

ZELENINA:
zemiaky na uskladnenie, cibuľa,

kapusta, mrkva, petržlen

ČISTENÁ HYDINA:
kurence, morky, kačice
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www.lexanzm.sk
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

5 € / ks
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AKCIA
na objednávky

KAMENÁRSTVO
MM, s.r.o.

Veľké Zálužie, bratia Bírovci
0907 503 181, 0903 255 547
www.kamenarstvo-mm.sk
ORIGINÁLNE RIEŠENIA
ZA ROZUMNÉ CENY
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY

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 
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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SOŠS, Nábrežie mládeže 1, 
Nitra, zverejňuje zámer 

prenajať miestnosť
telocvične s výmerou

360,00 m² , na športovú 
činnosť v čase vyučova-
nia, s dobou nájmu do

30.6.2023, s výškou
nájomného min. 20 € hod.

V prípade záujmu Vaše 
cenové ponuky zasielajte 
na adresu: SOŠS, Nábre-
žie ml. 1, 950 28 Nitra do 
03.10.2022 v označenej 

obálke:
„NÁJOM - neotvárať“.

Bližšie inf.: Ing. E. Ficová, 
037/7721841, na int. 

stránke: www.sosnabr-
mladezenr.edupage.org 
- oznamy a na úradnej 

tabuli školy.
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62035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste,
že pokiaľ ako prenajímateľ ste s nájomcom platne ukončili nájomnú 
zmluvu a on sa aj po jej ukončení nechce vysťahovať, musíte sa 
obrátiť s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti na súd?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
ha mint bérbeadó jogerősen felmondja a bérlővel kötött bérleti 

szerződést, ám a bérlő annak megszűnése után sem kíván kiköltözni, 
bírósághoz kell fordulnia az ingatlan kilakoltatásának javaslatával?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 

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
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469 960

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907 715 027

»Predám jačmeň, pšeni-
cu, 0908 226 046. 

»Kúpim dychové nástroje, 
heligónku akordeón, hus-
le.0915 876 860 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124 

»Kúpim staré Českoslo-
venske hračky a vzdu-
chovku 0905 651 837 

»Hľadám diskr. ženu 0910 
202 059 
»52 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ 
ZENU NA PEKNÝ VZŤAH. 
0907 119 860
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0907 277 466

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

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

Príklad:
RP NR 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 nefungu-
je 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, NR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    
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ELEKTROINŠTALÁCIE
BLESKOZVODY 
ROZVÁDZAČE

0905 548 057
matusbilik73@gmail.com

52
-0

05
0

SOM ZBERATEĽ
Kúpim všetky typy 
starých motoriek 
JAWA ČZ 250, 350, 

Pionier 550, 555, 05, 
20, 21, Mustang, 

Enduro, Elektronic.
Aj nekompletné 

aj diely.
Platím ihneď.
0914 266 722
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER

2022

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

R

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

80
-0

01
6

P PÍL T s.r.o.

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

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

Výročia a udalosti
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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

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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk

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

Výročia a udalosti

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks
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V súvislosti so stúpajúcim počtom 
infekcií COVID-19 pristupujú viace-
ré štáty k podávaniu druhej posil-
ňujúcej dávky vakcín na prevenciu 
tohto ochorenia. Štátny ústav pre 
kontrolu liečiv (ŠÚKL) zverejnil ak-
tualizované informácie k tejto téme. 
Zároveň pripomína, že očkovaciu 
stratégiu má v kompetencii Minis-
terstvo zdravotníctva SR, ktoré pri-
jíma rozhodnutia na základe celko-
vej epidemickej situácie.

Zo zverejnených informácií vy-
plýva, že od 1. septembra 2022 sú v 
Európskej únii schválené upravené 
vakcíny proti COVID-19 - Comirnaty 
Original/Omicron BA.1 a Spikevax 
Bivalent Original/Omicron BA.1, 
ktoré sa okrem pôvodného variantu 
vírusu SARS-CoV-2 zameriavajú aj na 
subvariant Omicron BA.1. Sú určené 
pre dospelých a dospievajúcich od 12 
rokov, ktorí absolvovali aspoň základ-
nú očkovaciu schému proti COVID-19, 
pričom upravené vakcíny sa môžu 
podať po akejkoľvek inej vakcíne proti 
COVID-19. V súlade so schválenou indi-
káciou sú vakcíny určené ako posilňo-
vacie dávky pre tých, ktorí absolvovali 
aspoň základný očkovací cyklus proti 
COVID-19 - teda dve dávky pri dvojdáv-
kových vakcínach, jedna dávka jedno-
dávkovej vakcíny. Upravené vakcíny 
sa majú podať aspoň tri mesiace od 
posledného očkovania proti COVID-19. 

Prioritne sa vakcíny podľa EMA a 
ECDC majú podávať ľuďom, u ktorých 
je vyššie riziko závažného priebehu 
ochorenia COVID-19 a úmrtia, to jest 
osobám nad 60 rokov, imunokompro-
mitovaným osobám, ľuďom s chronic-
kými ochoreniami či tehotným ženám. 
Na otázku, či sú pôvodné vakcíny ne-
účinné, odborníci odpovedali, že nie. 
Zachovávajú si účinnosť najmä pri 
predchádzaní závažnému priebehu 
ochorenia COVID-19, hospitalizácie a 
úmrtí. „Pôvodné vakcíny sa aj naďalej 
majú používať pri primárnom očkovaní 
a ako posilňujúca dávka u tých osôb, u 
ktorých existuje vysoké riziko nákazy a 
závažného priebehu ochorenia, kým 
nie sú k dispozícii upravené vakcíny,“ 
uvádza na svojom webe ŠÚKL.

Upravené vakcíny proti COVID-19

» ren
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky
práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky
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SC_2022-0014_Kampan_SC_INZ_207x137mm_02AK.indd   10 12.09.2022   9:27
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21. septembra 1937   
bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

Výročia a udalosti
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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AKO NA TO? 
Nakúpte dňa 22. 9. 2022 v obchodnom dome Kaufland Nitra-Chrenová nad 30 €, preukážte sa 
pokladničným bločkom na informáciách a dostanete nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 5 €. 
Akcia platí iba v obchodnom dome Kaufland Nitra-Chrenová na Zlatomoraveckej ulici pre prvých 
2000 zákazníkov. V prípade neodovzdania všetkých poukážok v daný deň sa zvyšné poukážky 
odovzdajú zákazníkom v nasledujúci/e deň/dni až do ich vyčerpania. Viac o akcii nájdete 
na informáciách v obchodnom dome Kaufland Nitra-Chrenová.

5€
NA ĎALŠÍ 

NÁKUP!

ZÍSKAJTE

22. 9. 2022

HURÁ NA NÁKUPY

OTVÁRAME
KAUFLAND

NITRA-CHRENOVÁ
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Prijmeme pracovníkov SBS 
 na obchodnú prevádzku v Nitre

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

Prijme do pracovného pomeru
pomocných pracovníkov 

na regranulačnú linku

Miesto výkonu práce: Lužianky
Vašou úlohou bude:

Ponúkame: 
670 EUR – 800 EUR

4,80 EUR

0903 718 908
 horesova@envigeos.sk
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

V prípade záujmu kontaktujte na tel. č.:  0903 718 908,
alebo mailom horesova@envigeos.sk

*mzda pozostáva zo základnej mzdy a pohyblivej zložky mzdy

VODIČA nákladného automobilu 
(na prepravu odpadu)

Práca na jednu zmenu
Ponúkame: nástupnú mzdu 1000 EUR* v hrubom + odmeny 
+ príplatky v zmysle Zákonníka práce + diéty.  Po plnom zapra-
covaní navýšenie mzdy na 1100 EUR* v hrubom + odmeny
+ príplatky v zmysle Zákonníka práce + diéty.
Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C, E, odbornú, zdravotnú 
a psychickú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla,
kvalifikačnú kartu vodiča, tachografovú kartu  
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru
závozníkov, pracovníkov

zberu tuhého komunálneho odpadu v obciach 

Pracuje sa na jednu zmenu
Ponúkame: 

770 EUR
830 EUR*

Požadujeme: 

0903 718 908
horesova@envigeos.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
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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