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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
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0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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KLIMATIZÁCIE

www . k l i m a t i z a c i a . i n f o

0910 111 100 | info@klimatizacia.info

predaj   montáž   servis

aj na splátky
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

2

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na vybrané
kamene

do 31. 6. 2022

Pri objednaní
kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO
0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com
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KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

Obchodná 566/13 (za poštou)

0907 493 164 • 0907 244 988

nové pomníky / oprava starých

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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Sološnica, Studienka, Suchohrad, 
Závod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Info: 0911 999 862, e-mail: j.imris@jsb.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ

0911 690 217
0905 690 217MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3

datom@datom.sk
www.datom.sk

NAŠA
PONUKA

» OKNÁ, DVERE, HST
» ROLETY, ŽALÚZIE, Z 90

» PARAPETY AL, PVC
» SIETE, SITOVÉ DVERE

» OPRAVY A SERVIS
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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STENY × STROPY × PODLAHY
STRECHY × PODKROVIA

ZÁKLADY
0908 873 577

STRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIE
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

Láb opäť po roku ožije krojmi. 
Táto naša tradičná kultúrno-spo-
ločenská akcia je ďalším krokom 
k tomu, aby sme verejne preuká-
zali, že si dokážeme vážiť a ucho-
vávať hodnoty, ktoré nám zane-
chali predchádzajúce generácie. 
Stretnutie na tradičnom Krojo-
vanom dni je taktiež krokom k 
naplneniu odkazu ,,Dedičstvo 

otcov zachovaj nám, Pane“.
Krásne kroje, pesničky a tan-

ce si môžete prísť pozrieť a vy-
počuť do Obecného parku dňa 
11.6.2022. Nebudú chýbať kvalit-
ní hostia a o občerstvenie bude 
taktiež postarané.

8. ročník ,,Krojovaný deň“

» Jana Zálesňáková



MA22-22 strana - 3

ZAUJALO NÁS / SLUŽBYMALACKO
3

16
-0

11
0

Dielenská 14A, Malacky

0918 860 866
0907 795 106/0905 517 986

dscepanek@gmail.com
www.nabytokabazar.sk

Po-Pia 8.30-17.30, So 8.30-12.00

rozšírená ponuka stavebnej mechanizácie a náradia

Výpredaj použitého náradia za akciové ceny

• drevené lišty, laty, hranolky, dosky, prahy, škárovky
• drevotriesky, sololit, preglejka (aj vodovzdorná)
• nábytkové kovanie, úchytky, palubovky (tatran. klasik, podl.)
• porez DTDL (stavané skrine, police namieru, hranenie)

ROSNIČKA

POŽIČOVŇA

DOPRAVA, MONTÁŽ, VYNÁŠKA DOHODOU

EKOPALIVÁ
• kvalitné ekobrikety valcové (denné, nočné)
• aj tehlové z tvrdých drevín
• ekopelety Top A1 6 mm, triesky a podpaľovače 

www.nabytokabazar.sk

BAZÁR
• výpredaj širokého bazárového sortimentu

ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
• špecialný výpredaj nového tovaru:
    svietidlá - lustre, elektra a inštalačného materiálu 

Po-Pia 7:00-16:00, scepanekrent@gmail.com

Info na tel. č. 0905 857 321 
PEZINSKÁ

NÁDRAŽNÁ

DIELENSKÁ

TOVÁRENSKÁ

ŽELEZNIČNÁ
STANICA

PEPSI-COLA

DIELENSKÁ 14A
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NÁBYTOK ŠČEPÁNEK
nábytkový sortiment: postele,matrace,

sedačky pohovky, váľandy, kuchyne, drezy,
kuchynské batérie / predaj a montáž

Nedostatočné hojenie kostí v tvárovej 
oblasti predstavuje v populácii závaž-
ný problém a to bez ohľadu na vek. 
Doterajšie možnosti liečby tvárového 
kostného tkaniva úspešne posunul tím 
vedcov z Košíc. Inovatívny biomateriál, 
ktorý vyvinuli a experimentálne otes-
tovali, podporuje a stimuluje hojenie 
kostného tkaniva a nevyvoláva nega-
tívnu imunitnú odpoveď organizmu.

Poškodenia kostí spôsobené úra-
zom, infekciami, nádormi a vrodenými 
poruchami sú jednými z hlavných prí-
čin postihnutia kostí. Spájajú sa nielen s 
mnohými zdravotnými, ale aj estetickým 
problémami. Vedci vyvíjajúci nové kostné 
implantáty sa dlhodobo snažia dosiahnuť 
optimálnu interakciu medzi telom a vlože-
ným implantátom. Vynikajúce výsledky 
v tejto oblasti dosiahol vedecký kolektív z 
Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i 
(UMV SAV, v. v. i.), Univerzity veterinárske-
ho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach 
a spoločnosti Solmea, s. r. o.

Výskumníci z ÚMV SAV, v. v. i., sa za-
merali na vývoj implantátov vo forme ke-
ramických platničiek a samovoľne tuhnú-
cich biocementov vo forme pást. „Vyvinuli 
sme modifikovaný kalcium-fosfátový bio-
cement obsahujúci rozpustnú nanokryš-
talickú zložku, ktorá zabezpečuje rýchle 
a významné vylučovanie vápnikových ió-
nov počas tuhnutia. Vďaka tomu náš ma-
teriál rýchlo tuhne, vo výslednej podobe je 
pórovitý a pevnosť v tlaku, ktorú dosahuje, 

je blízka kostnému tkanivu,“ opísal výsle-
dok výskumu Ľubomír Medvecký z ÚMV 
SAV, v. v. i., ktorý spolu s Jánom Dankom z 
UVLF v Košiciach riadi a koordinuje vedec-
ký kolektív. „Efektivitu biocementu sme 
úspešne otestovali vložením biocemento-
vej pasty do miesta poškodenia kostného 
tkaniva po vytrhnutí zubov svine, pričom 
po vyhojení sa zachovala hrúbka kosti a 
vytvorilo sa kvalitatívne rovnaké kostné 
tkanivo,“ doplnil Ľ. Medvecký.

Inovatívne biomateriály majú rad 
ďalších výhod. „Náš keramický implan-
tát sa vyznačuje vhodným zložením, 
štruktúrou, ako aj špecifickým spôso-
bom prípravy,“ objasňuje Ľ. Medvecký a 
ďalej pokračuje, „je netoxický, zdraviu 
neškodný, nevyvoláva zápalovú reakciu 
a dá sa pripraviť do požadovaného tvaru. 
Nespornou výhodou je jeho pozorovaná 
funkčnosť aj po aplikácii bez nasadenia 
odobraných a následne kultivovaných 
kmeňových buniek pacienta, čo význam-
ne znižuje technickú a finančnú náročnosť 
vykonaného úkonu v porovnaní s často 
používanými implantátmi s nasadenými 
bunkami uprednostňovanými pri podob-
ných typoch tvárových operácií.“ Nové 
biomateriály plánuje vedecký tím pod ve-
dením Andreja Jenču zo spoločnosti SOL-
MEA, s. r. o., v krátkom čase aplikovať a 
otestovať v klinických skúškach, ktoré sú 
nevyhnutné pre využitie v praxi.

Informácie poskytla 
Slovenská akadémia vied

Nová nádej pre pacientov

» ren

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Paci�c, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28
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DOMÁCE POTREBY
DOBRÝ NÁKUP

Pri nákupe nad 30 €
DARČEK

ŠVÉDSKA UTIERKA

GRILOVACIA
SEZÓNA zahájenázahájená
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„Zostalo len 
ticho, prázd-
no a v srdci 
žiaľ.“ Dňa 1. 
júna sme si 
pripomenuli 
smutné dvadsiate výročie 
odvtedy, ako nás navždy 
opustil manžel, otec, starý 
a prastarý otec Mgr. Karol 
Pajdlhauser zo Sološnice. S 
láskou spomína manželka 
a deti s rodinami. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spo-
mienku. 

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim Škodu Oktáviu, ale-
bo Fabiu.Tel. 0905218938
» KÚPIM STAREHO PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION AJ PO-
KAZENE DLHO ODSTAVENE 
PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / mes 
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187
» Prenajmem 1-izb byt v 
Ma, Záhorácka. Tel. 0948 
760 963

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,-.Tel. 0910539635
» Kúpim dom do 85000,-.
Tel. 0949375038
» Kúpim byt do 85000,-.Tel. 
0910539635
» Kúpim garáž do 7000,- 
0910539635
» Kúpim starý dom do 
35000,- 0949354813
» Vezmem do prenájmu 
nezariadený 2 izbový byt v 
meste, s balkónom, max 4 
poschodie, do 450e. 0910 
539 635

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY     

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       
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Byť anjelom na jeden, jediný deň. Aby sme sa mohli ešte raz objať 
a povedať Vám, ako veľmi nám tu dole chýbate... 

Nikdy na Vás nezabudneme...

S bolesťou v srdci
spomíname na bratov,

švagrov, strýkov
a prastrýčkov:

Dňa 26.7.2022 si pripomíname
smutné 10. výročie nášho
LADISLAVA
MASAROVIČA

a dňa 25.5.2022 sme si pripomenuli
smutné 3. výročie nášho

JOZEFA MASAROVIČA
z Jablonoveho.

S úctou a láskou spomínajú sestra Majka s rodinou, rod. Škodáková 
a praneterky Sárinka a Lianka a najmladšia Leuška.

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
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Tel:0905 267 750 Malacky

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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www.kastaplus.sk
MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

PONUKALETNA

i
16
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663

63
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Bocán s.r.o., 

AKCIA 
chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kurčatá mäso-
vé 1-týž 1,20 €/ks, 2-týž 
1,80 €/ks, 3-týž 2,40 €/
ks, živé vykŕmené 2,50 €/
kg, zabité očistené 3,50 €/
kg, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám zmesku pre nos-
nice 40 €/q, jačmeň 28 
€/q, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám jazierkové ryby. 
0907 214 673

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožitnos-
ti. Hodiny, mince, mažiare a 
pod.Tel. 0903818122

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

» Hľadám priateľku od 45 do 
55 rokov. Tel. 0915 204 433

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

1 249 €

3 299 €
16
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JARNÁ AKCIA

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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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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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 €

 

  5500%%
až do
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

 
 

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie

OTVORENÉ 
od PONDELKA do PIATKA

 07:45 - 16:15 hod

OBEDOVÁ PRESTÁVKA

12:00 - 12:30 hod
PREDAJŇA A PARKOVANIE
V AREÁLI BÝVALÉHO AGROSTAVU 32
-0
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žalúzie · siete · rolety · roletky

 roletky deň a noc · okná · dvere  
zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 

41
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 € 549 €

769 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk

1500

1500
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

36
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0905 859 679
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0902 272 708

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie

domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac

za prijateľné ceny
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Kamenárstvo STONETEC

GARANCIA KVALITY
MONTAZE A VYROBY

Kamenárstvo STONETEC s.r.o., Prievozská 18 v Bratislave, info@stonetec.sk. www.stonetec.sk
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6.-10. JÚN 
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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

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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BG-Graspointner s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 629, mob: 0905 402 328
e-mail: peter.wirth@bg-company.com

KVALITÁR / KVALITÁRK A

BG Graspointner s.r.o. je  spoločnosť s vedúcim 
postavením na trhu vo svojom odbore, 

špecializujúca sa na vývoj, výrobu a predaj betónových 
odvodňovacích a kábelových žľabov. 
Na posilnenie svojho tímu hľadáme
spolupracovníka /-čku na pozíciu:

Pracovná náplň: zhotovenie príslušných kvalitatív-
nych dokumentov • komunikácia so zákazníkmi a 
obchod. zástupcami, vystavenie dodacích listov • 
dohľad nad dodržiavaním požiadaviek na výrobu 
podľa prísluš. noriem a smerníc • spolupráca s ved. 
výroby a technológom pri auditoch a inšpekciách 
kvality • plánovanie a riadenie kvalitatívnych 
postupov, kontrola a uvoľňovanie vstupných surovín 
• zaistenie kvality výroby, analýza výr. procesov, 
spracovanie reklamácií a prev. opatrení
Požiadavky: ukončené stredoškolské  vzdelanie 
najlepšie technického zamerania • technické 
stredoškolské (SPŠ, SOU)  vzdelanie s maturitou • 
skúsenosti so zabezpečením a kontrolou kvality vo 
výrobe • samostatná a metodická práca, výrazné 
vnímanie požiadaviek na kvalitu • ovládanie práce s 
PC a bežných programov, vodičský preukaz • 
ovládanie nemčiny / angličtiny, zodpovednosť,  
komunikatívnosť, rozhodnosť
Ponúkame: odborné zaškolenie s možnosťou 
ďalšieho zvyšovania si kvali�kácie • stále novú a 
zaujímavú prácu, možnosť práce aj na skrátený 
prípadne v kombinácii s inou činnosťou na plný 
úväzok (výroba/sklad), výhodou prekukaz VZV! • 
slušné platové ohodnotenie, priem. mes. plat / 8 h do 
1 300 € brutto ,13. platov, stravenky, štvrťročné 
prémie, pravidelné prehodnocovanie
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
ohybaren@krajn.sk, 0917 481 221

podmienka: vodičský preukaz typu C

mzda: 1000,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

VODIČ/SKLADNÍK
v prevádzke stavebnín

Navliekanie       950 EUR
Lisovanie    1000 EUR
Lepenie    1000 EUR
Brúsenie    1000 EUR
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Time Bicycles Europe a.s., Továrenská 38, Gajar y
slovakia@timebicycles.com

TIME je celosvetová značka cyklistiky.

Prijmeme do nášho kolektívu

VÝROBNÝCH OPERÁTOROV
nepásovej výroby

na výrobu karbónových rámov:

(Základ 700 EUR + BOZP a prítomnosť 175 EUR + produktivita)
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP 
skupiny "C+E"

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

možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách (Kaufland) Mzda: 4,379 €/h. brutto

v Malackách (Billa) Mzda: 3,713 €/h. brutto

POS nutný. Nástup ihneď. 
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Stupave (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 3,80€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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• medzinárodná doprava
• nutný vod. preukaz C+E
• karta tchg, KKV
• víkendy doma
• destinácia CZ / SK / HU
• plat 1700 - 2000 € ne�o

Hľadáme vodiča

Tel.: 0901 714 410
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 7. a 28. 6.
/trhovisko/
Malacky 7. a 28. 6.
/trhovisko/

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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5. jún 1966  
americký astronaut česko-slovenského 
pôvodu Eugene Cernan sa počas misie Ge-
mini IX-A stal druhým Američanom a zá-
roveň tretím človekom, ktorý vystúpil do 
otvoreného vesmíru

Výročia a udalosti
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V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle  
0911 770 074  v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

hľadá nových kolegov
(aj predčasných, výsluhových dôchodcov)  

na stráženie priemyselných objektov 
v Malackách.

MZDA: od 850 v čistom/mesiac
Príspevok na dopravu vo výške 2/3 nákladov na autobus/vlak

Preukaz odbornej spôsobilosti nie je podmienkou. KURZ SBS zabezpečíme 
zdarma elektronickou formou. Nie je potrebná osobná účasť.
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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
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1 6 0 0 €  -  1 8 0 0 €  v  č i s t o m  /  m e s i a c
p r í j m e m e  k u c h á r a

# p o c t i v a p i v a r e n

MOŽNOSŤ
UBYTOVANIA
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MOŽNOSŤ
UBYTOVANIA

1600 - 1800€ v čistom / mesiac
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nástupný plat až do výšky 970 €

balenie okien

práca s VZV výhodou

(základná zložka mzdy 890 € + bonus za dochádzku) 

Životopisy zasielať na adresu:
zamecnikova@hsf.sk
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Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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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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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


