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Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka

napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
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Sociálna poisťovňa pripomína poisten-
com legislatívne úpravy v krátkodobých 
dávkach účinné od 1. júna 2022.

Zmeny v ochrannej lehote tehotných: 
ochranná lehota bude osem mesiacov po 
skončení nemocenského poistenia, ak ne-
mocenské poistenie zanikne poistenke v 
období 42 týždňov pred očakávaným dňom 
pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Osem-
mesačná ochranná lehota sa vzťahuje aj na 
ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od 
zániku nemocenského poistenia. Takýmto 
ženám, ktorým zanikne nemocenské poiste-
nie napr. z dôvodu straty práce, začne plynúť 
osem mesačná ochranná lehota od začiatku 
40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom prvýkrát. Aj táto ochran-
ná lehota (rovnako ako všetky) však zanikne 
vznikom nového nemocenského poistenia.

Zmeny pri posudzovaní podmienky 
270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch na účely vzniku 
nároku na nemocenské dávky: pri posú-
dení nároku na nemocenské dávky sa do ob-
dobia 270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch nebude započítavať 
obdobie nemocenského poistenia zamest-
nanca, počas ktorého zamestnanec nemal 
vymeriavací základ na platenie poistného 
na nemocenské poistenie z dôvodu, že ne-
dosahoval príjem. Spravidla ide o situácie, 
kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru, avšak prácu na základe tejto 
dohody nevykonáva. V tomto období síce je 

zamestnanec poistený, avšak poistné platí z 
nulových príjmov, t. j. v nulovej výške, resp. 
ho neplatí. Uvedené sa nebude vzťahovať na 
situácie, ak poistenec neplatil poistné, lebo 
mal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Na 
účely splnenia uvedenej podmienky je roz-
hodujúce reálne platenie poistného na ne-
mocenské poistenie. Z tohto dôvodu sa tzv. 
nulové vymeriavacie základy budú považo-
vať za absenciu vymeriavacieho základu a 
obdobie takéhoto poistenia sa nezohľadní 
pri posudzovaní danej podmienky.

Zmena v posudzovaní nároku na ma-
terské v rámci ochrannej lehoty: poisten-
ky, ktoré si budú uplatňovať nárok na mater-
ské z ochrannej lehoty si tento nárok budú 
môcť uplatniť v rozmedzí 8 – 6 týždňov pred 
očakávaným dňom pôrodu.

Posun splatnosti poistného na nemo-
censké poistenie po skončení krízovej 
situácie na účely vzniku nároku povinne 
nemocensky poistených SZČO na nemo-
censké dávky: na účely posúdenia splnenia 
podmienky zaplatenia poistného na nemo-
censké poistenie včas a v správnej výške 
u povinne nemocensky poistených SZČO, 
ktoré požiadali o posun splatnosti poistného 
z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z 
inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, 
že podmienka zaplatenia poistného na ne-
mocenské poistenie sa považuje za splnenú, 
ak poistenec doplatí poistné buď do konca 
tretieho mesiaca po skončení krízovej situá-
cie alebo do konca mesiaca posunutej splat-
nosti poistného, ak tento nastane neskôr.

Zmeny v nemocenskom poistení od júna

» ren
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Národná rada SR schválila návrhy 
podpredsedu vlády a ministra fi-
nancií Igora Matoviča o financovaní 
voľného času dieťaťa vo výške 60 
eur mesačne, o zvýšení daňového 
bonusu pre dieťa do výšky 100 eur a 
o zvýšení prídavku na dieťa od júla 
2022 na sumu 30 eur mesačne a od 
januára 2023 na sumu 40 eur. Schvá-
lením týchto návrhov rodičia budú 
môcť na svoje dieťa získať 200 eur 
mesačne.

Služby deťom - primárnym cieľom 
nového návrhu zákona o financovaní 
voľného času dieťaťa je podľa rezortu 
financií podpora voľnočasových aktivít 
dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a 
kultúry. Na voľnočasové aktivity dosta-
nú deti od 5 do 18 rokov každý mesiac 
finančný príspevok vo výške 60 eur 
mesačne. „Našou snahou je, aby boli 
tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej 
skupine detí. Zoznam voľnočasových 
aktivít, na financovanie ktorých mož-
no použiť príspevok, pripravia minis-
terstvo školstva a rezort kultúry,“ infor-
muje rezort na svojom webe.

Daňový bonus na dieťa do šiestich 
rokov veku sa od júla zvýši zo súčas-

ných 47,14 eura na sumu 70 eur a od 
budúceho roka na 100 eur. V prípade 
detí do 15 rokov sa súčasný daňový bo-
nus vo výške 43,60 eur mesačne zvýši 
od 1. júla na sumu 70 eur mesačne a 
od budúceho roka na 100 eur a pre deti 
nad 15 rokov zo súčasných 23,57 eur na 
sumu 40 eur a od januára 2023 na sumu 
50 eur.

Prídavok na dieťa - súčasný me-
sačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 
eura sa od 1. júla 2022 zvýši na 30 eur a 
od 1. januára 2023 na 40 eur.

Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy 
prídavku na dieťa dochádza k zruše-
niu jednorazového zvýšenia prídavku 
na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do 
prvého ročníka základnej školy.

Príspevok na financovanie služieb 
pre dieťa sa nebude považovať za prí-
jem na účely životného minima.

Schválili pomoc rodinám

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pexels pixabay

4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €
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Zajac zastane v strede lesa
a zakričí:

- Kto sa chce so mnou biť?
Okamžite sa zbehnú všetky 
zvieratká a medveď podíde

k nemu. Zajac sa naňho pozrie 
a zakričí:

- Výborne. A kto sa chce biť
so mnou a s medveďom?
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»Kupim Simson Enduro, 
Elektronic, alebo Jawa Pio-
nier, Mustang.. Ponuknite, 
dakujem. 0951 420 772
»KUPIM TOVARENSKY TRAK-
TOR, MOZE BYT AJ STARY 
NEPOJAZDNY TEL. 0949 350 
195
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson a in..Slusne 
zaplatim. 0949 371 361
»Kupim star, zachoval auto. 
0951 927 347
»ODKUPIM motocykel JAWA 
CZ PIONIER BABETA dobre 
zaplatim 0904274781
»kupim stare motorky 
typu jawa perak 250/350 
0908795502

»Kúpim 1-2i byt v BB za ho-
tovosť 0907 483 256

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»PREDAM PAVY 0949 225 
092

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

»HLADAM PRACU OPATROVA-
TELKY 0904043509

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú 
dlhodobo všeobecne známe. Približ-
ne 85 % fajčiarov trpí silnou závis-
losťou od nikotínu. Môže trvať aj nie-
koľko mesiacov či rokov, kým sa jej 
fajčiar úplne zbaví. Ako na to? Tieto 
rady vám môžu pomôcť:

Nájdite svoj osobný závažný dôvod 
– základom je nájsť svoj skutočný osobný 
dôvod, pre ktorý budete chcieť uskutočniť 
zmenu vo svojom živote. Dôvodov môže 
byť hneď niekoľko (zlepšenie zdravia, 
zníženie ekonomických nákladov spo-
jených s výdavkami na fajčenie, zmena 
postojov – túžba byť lepším vzorom pre 
svoje okolie).

Zistite si možnosti v súvislosti s od-
vykaním – je dobré byť pripravený na to, 
že odvykanie je zložitý proces, pri ktorom 
sa organizmus bráni nedostatočnému prí-
sunu nikotínu. Okrem rôznych voľnopre-
dajných farmakologických pomôcok (ná-
plaste, žuvačky, spreje, a podobne) môže 
pomôcť psychoterapia či meditácia. Nie je 
hanbou vyhľadať odbornú pomoc, ak vám 
proces odvykania spôsobuje ťažkosti.

Rozprávajte sa s blízkymi – rodina 
a okolie môže byť v procese odvykania 
podpornou zložkou, nebráňte sa rozho-
voru s blízkymi o svojom probléme.

Naučte sa relaxovať – na začiatku 
odvykania je dobré tento proces začať v 
období, kedy neprežívate zložité životné 
situácie, ale máte pokojnejší režim. Mno-
ho fajčiarov tvrdí, že im cigareta pomáha 

zvládať stresové situácie. Zmeňte tento 
postoj a namiesto cigarety začnite špor-
tovať, chodiť na prechádzky, alebo inak 
relaxovať. Dôležité je nájsť iný spôsob, 
ktorý vám prinesie uvoľnenie. Pomôcť 
môže aj relaxačná hudba alebo masáž.

Vyhýbajte sa „spúšťačom“ – mnohí 
fajčiari za takýto spúšťač považujú naprí-
klad pitie kávy alebo posedenie pri pohá-
riku. Ak ste boli zvyknutí na takéto rituály, 
viete ich nahradiť napríklad prechádzkou, 
cvičením, telefonátom priateľom.

Urobte poriadok v domácnosti – ak 
ste fajčili v interiéri, vyperte záclony, vy-
čistite koberce. Popolníky nahraďte osvie-
žovačmi vzduchu alebo aromalampami.

Nenechajte sa odradiť neúspechom 
– pokiaľ na svojej ceste zlyháte a znovu 
si v slabej chvíľke zapálite, nenechajte sa 
odradiť týmto zážitkom. Radšej sa zamys-
lite nad tým, čo vás viedlo k tomu, že ste 
pocítili nutkanie. Treba sa poučiť z tejto si-
tuácie a vyhýbať sa negatívnym emóciám 
zo zlyhania. Skúšať môžete znova a znova.

Začnite sa hýbať – telesná aktivita 
zlepšuje náladu aj fyzickú kondíciu. Po-
máha zmierňovať abstinenčné príznaky. 
Ak trpíte bez cigariet hladom a zvyšujete 
svoj kalorický príjem, cvičenie vám pomô-
že spaľovať nadbytočne prijímané kalórie.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR a regionálne 

úrady verejného zdravotníctva SR

Odvykanie od tabaku

» ren
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk
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Zľavový kupón vo výške

10% na pobyt

Melanóm patrí k najzhubnejším a naj-
zákernejším nádorom. Keďže dokáže 
rýchlo tvoriť metastázy a postihovať 
ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité 
zachytiť ho včas.

Melanóm je typ rakoviny kože, ktorý 
vznikne v dôsledku premeny zdravých me-
lanocytov a straty kontroly pri delení tých-
to buniek. Melanóm môže vzniknúť aj z už 
existujúceho znamienka na koži. Vtedy je 
možné spozorovať premenu znamienka, 
konkrétne zmenu jeho tvaru, farby, veľko-
sti, prípadne jeho ohraničenia. Melanóm 
však môže vzniknúť kdekoľvek na tele, 
dokonca aj na koži pod nechtami, na dla-
niach či na chodidlách, na slizniciach, prí-
padne na pohlavných orgánoch. Melanóm 
dokáže postihnúť aj oči. Rast rakovinových 
buniek sa líši od rastu normálnych buniek. 
Rakovinové bunky namiesto odumierania 
pokračujú v raste a tvoria nové abnormál-
ne bunky, ktoré sa pomerne rýchlo dokážu 
rozšíriť aj do iných vzdialenejších tkanív 
tela a skryto metastázovať môže napríklad 
v črevách, v mozgu alebo v nadobličkách. 
Hoci je melanóm najmenej častým druhom 
rakoviny kože, je najagresívnejší a má zlú 
prognózu, ak sa odhalí neskoro. Pri včas-
nej diagnóze je možné ho vyliečiť chirur-
gicky, prípadne mu predchádzať, a to od-
stránením rizikového znamienka.

Odporúčaná ochrana 
pred slnečným žiarením

Riziko vzniku melanómu možno znižo-

vať dodržiavaním nasledujúcich zásad:
- Zahaľte sa. Chráňte sa pomocou vhod-
ného oblečenia, noste pokrývku hlavy a 
slnečné okuliare s UV filtrom - melanocyty 
sa nachádzajú aj v očiach. 
- Zostaňte v tieni. Medzi 11.00 h a 15.00 h, 
kedy je slnko obvykle najintenzívnejšie, 
vyhľadávajte tieň. 
- Vyhýbajte sa spáleniu kože. 
- Používajte prípravky ochrany pred sln-
kom s vysokým ochranným slnečným 
faktorom. Natrite sa krémom 30 minút pred 
pobytom na slnku. Opakovane aplikujte 
opaľovací krém aj počas dňa. 
- Chráňte pred slnkom svoje deti. Časté spá-
lenie najmä v priebehu detstva a dospieva-
nia sú spojené s výrazným zvýšením rizík 
ochorenia rakoviny kože neskôr v živote. 
- Vyhýbajte sa opaľovaniu a soláriám. 
- Pravidelne kontrolujte svoju pokožku. 
Okrem samovyšetrenia, pri ktorom sa sú-
stredíte na akékoľvek zmeny vzhľadu kože 
a znamienok, absolvujte aj kontrolu u der-
matológa, ktorý zhodnotí rizikovosť už prí-
tomných znamienok.

Čo je melanóm a ako sa chrániť

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pixabay
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Dispečing SK - 0950 333 222
B. Bystrica

Podniknite výpravu vedúcu z Mu-
ránskej Huty na tretí najvyššie polo-
žený hrad na Slovensku. Zrúcanina, 
kedysi mohutného hradu Muráň sa 
týči na skalnom brale Cigánka a po-
skytuje prekrásne výhľady na Mu-
ránsku planinu, ale aj na majestátnu 
Kráľovu hoľu.

Východiskovým i konečným bo-
dom vašej túry je obec Muránska Huta. 
Pripravte sa na približne štvorhodinovú 
trasu v dĺžke 12 kilometrov, ktorá sa za-
čína pri vodopáde Bobačka, známom 
tiež ako Hutnícky vodopád, ukrytom pri 
autobusovej zastávke nad obcou Murán-
ska Huta. Odtiaľ prejdete pár metrov po 
ceste smerom do Muráňa, a potom odbo-
číte vpravo do lesa na červenú turistickú 
značku. Stúpaním vás chodník vyvedie 
na asfaltovú komunikáciu, po ktorej bu-
dete pokračovať vľavo. Po asi 1 km vyj-
dete na rozľahlú náhornú plošinu. Pri 
troche šťastia sa vám naskytne fascinu-
júci pohľad na bežiace alebo voľne sa pa-
súce polodivoké kone, noriky muránske. 
Prejdete nádhernou prírodnou scenériou 
Veľkej lúky až na jej opačný koniec. Tu, 
na rázcestí Piesky, zamierite na modrú 
trasu, ktorá vás do polhodinky prive-
die až k chate pod Muránskym hradom. 
Odtiaľ vás čaká kratší výstup k vstupnej 
bráne tretieho najvyššie položeného 
hradu na Slovensku. V rozľahlom areáli 
hradu sa možno kochať z troch výhľado-
vých bodov. Z jedného z nich do údolia 

Muránky i na mesto Revúca, z druhého 
na východnú časť planiny a majestátnu 
Kráľovu hoľu, z tretieho na skalné bralo 
Cigánka i strmé zrázy Poludnice. Cestou 
späť prejdete okolo Chaty pod hradom, 
odkiaľ po 200 metroch zmeňte smer do-
prava a držte sa žltého značenia, aby ste 
hneď v úvode mohli obdivovať vstup do 
Wesselényiho jaskyne. Následne prejdete 
krásnou prírodnou rezerváciou Šiance až 
do štartu i cieľa vašej výpravy.

Opis trasy - Muránska Huta – Pod 
Skalou – Veľká lúka – Piesky – Muránsky 
hrad – sedlo Predná hora – Muránska 
Huta

Náš tip - K Muránskemu hradu sa 
možno vybrať aj na elektrobicykloch z 
obce Muráň. Radi vám ich zapožičajú 
v obecnej cyklopožičovni. Pešo sa naň 
dostanete z rovnakej obce po červenej 
turistickej trase. Výstup s prevýšením 555 
m trvá v závislosti od kondície 80 až 100 
minút.

Z Muránskej Huty na Muránsky hrad

» ren
Zdroj informácií a foto Región Gemer

INZERCIA
0907 727 204
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Patríte k tým, čo radi leňošia na 
pláži a užívajú si slnečné lúče a kú-
panie sa v mori? Toto všetko Senegal 
ponúka na nádherných piesočnatých 
plážach. Ale ak patríte k tým, čo chcú 
vidieť „kus sveta“ aj za múrmi hote-
lových rezortov, tak by ste mali určite 
zamieriť do Senegalu. Vďaka cestov-
nej kancelárii Hydrotour môžete za-
žiť tradičný senegalský život či safari 
na vlastnej koži, prežiť noc v púšti,  
okúpať sa v ružovom jazere a zároveň 
spoznať aj kus senegalskej histórie.

Najzápadnejší bod kontinentálnej 
Afriky sa nachádza v hlavnom meste  
Dakar.  Atmosféru umeleckého mesta 
dotvára množstvo farieb, tradičné ode-
vy tu hrdo nosia ženy aj niektorí muži.                    
Ak sa rozhodnete vydať na tradičný 
africký trh, budete svedkami nielen 
toho, ako hrdo nosia Senegalčania 
svoje farebné odevy, ale zažijete natu-
rálnu atmosféru nákupov.  Zeleninu, 
ovocie,  bylinky, ryby, ale aj talizmany, 
suveníry, látky či dokonca zvieratá – to 
všetko tu miestni aj turisti nakupujú.                       
A ak chcete nakupovať, nezabudnite         
na zjednávanie. 

Gorée, Ružové jazero, Rallye Da-
kar - Po panoramatickej jazde Dakarom 
nasadnite na loď a plavte sa na malebný 
ostrov Gorée, ktorý je zaradený medzi 
pamiatky svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO.  Ostrov je spomienkou 
na časy, keď z Afriky vyvážali milióny 
otrokov, pozrite si koloniálny dom, kde 
pripravovali otrokov na dlhú plavbu do 
Ameriky.  Ďalšou zastávkou  je Ružové 
jazero Retba, ktoré je dokonca slanšie 
ako Mŕtve more. Kedysi práve tu kon-
čila legendárna Rally Paríž Dakar.  Ru-
žové sfarbenie jazera má na svedomí 
baktéria Dunaliella salina, ktorá vďaka 
slnečným lúčom produkuje ružový pig-
ment. Apropos, takú malú Rallye Dakar 
tu môžete zažiť aj Vy, jazda po dunách  
v džípe je priam adrenalínovým osvie-
žením výletu. 

Safari a levy zblízka -  Koho by ne-
lákalo vidieť divé šelmy zblízka v ich 
prirodzenom prostredí. Toto Vám ponú-
ka návšteva levej rezervácie. V džípoch 
chránených klietkou sa budete levom 
pozerať priamo do očí.  A jazda po prí-
rodnej rezervácii Bandia Vám umožní 
vidieť zblízka ďalšie africké zvieratá 
-   žirafy, antilopy, pštrosy, nosorožce či 
veselé opice a tiež krokodíly. 

Navštíve aj Fadiouth – jedinečný 
ostrov postavený z mušlí. Že neveríte? 
Prechádzka po ostrove Vás o tom pre-
svedčí, mušle sú všade, po mušliach 
kráčate, z mušlí sú dekorácie. A opäť 
sú tu milí ľudia a ich terranga – teda 
senegalská pohostinnosť.  A nezabud-
nuteľný zážitok budete mať aj po tom, 
čo strávite jednu noc v púšti Lompoul. 
Dvojdňový výlet, počas ktorého sa aj 
povozíte na ťavách a zažijete tradičnú 
púštnu večeru pri ohni. Už sme Vás in-

špirovali? Tak neváhajte a rezervujte si 
svoj senegalský pobyt v CK Hydrotour 
ešte dnes.

Senegal ponúka nezabudnuteľné zážitky

» text a foto ZK



BB 22-22 strana_ 9

službybystricKo
9

87
-0
04

1

37
-6

7

PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

INZERCIA
0907 727 204

Slon a slonica sa prechádzajú.
Majú zamilovane stočené choboty . 

Odrazu slonica zastane a povie:
- Počuj, dúfam, že ma nevodíš

za nos!
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6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 
+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1


