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• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO KONCA JÚNA
JEDNOHROB  90€  65€

     DVOJHROB  140€  95€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.com

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

KOMINÁRSTVO
na trhu už 30 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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Používame materiál nemeckej kvality

www.cisteniehrobovsaris.sk

Čistenie zámkovej dlažby a betónových plôch
Ponuka detských a urnových pomníkov 

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

60€
80€
0,80€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava
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Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
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STARÁ ĽUBOVŇA

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    32.480 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
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (12.940 domácností)

auto-moto/iné

Kúpim SIMSON aj nepo-

jazdny nekompletný po-

núknite.0949505827

záhrada a zverinec

Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, 

0905350531

hobby a šport

Nový celo odpružený bi-

cykel 0915953729

01 AUTO-MOTO / predaj        

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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 operátorov O2        
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

0907 263 750  info@stroj-omietky.sk

VÁPENNOCEMENTOVÉ
STROJOVÉ OMIETKY

85
_0

70
8

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH

OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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Existuje veľa odrôd jahôd, ktorých 
väčšina rastie v oblastiach mierne-
ho pásma a líšia sa chuťou, veľkos-
ťou i obdobím plodenia. Dozrievajú 
podľa odrody od neskorej jari až do 
začiatku jesene alebo až po výskyt 
prvých mrazov.

Podľa MUDr.Šrankovej z Poradne 
zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava, majú jaho-
dy nižší glykemický index ako mnoho 
iných druhov ovocia a sú vhodné aj 
pre diabetikov. Keďže obsahujú veľké 
množstvo vody (90%) a minimum ka-
lórií, dokážu rýchlo zasýtiť a navyše aj 
odvodniť naše telo. Povzbudzujú zdra-
vé trávenie, keďže sú bohaté na vlákni-
nu, ktorá pomáha udržiavať pravidelné 
pohyby čriev a tým aj osožia pri chud-
nutí. Jahody sú bohaté na množstvo ži-
vín: obsahujú najmä vitamíny skupiny 
B a vitamín C, ktorého obsah je porov-
nateľný s obsahom v citrusových plo-
doch a obsahujú aj veľa minerálov ako 
napríklad draslík a mangán. „Jahody 
sú i bohatým zdrojom polyfenolových 
rastlinných farbív, ktoré zabezpečujú 
ich červenú farbu a majú i antioxidač-
ný účinok“, hovorí odborníčka. Konzu-
movať možno nielen plody jahôd, ale v 
prípade lesných jahôd aj listy, z ktorých 
si môžeme pripraviť výborný čaj.

Skladovanie jahôd
Jahody sú citlivé na spôsob skla-

dovania a rýchlo podliehajú skaze. 
Najlepšie je ich skladovať neumyté 
v chladničke, kde vydržia 3 až 5 dní. 
Umývať jahody odporúčajú odborníci 
až tesne pred ich konzumáciou, pretože 
dlhším namáčaním vo vode sa rýchlej-
šie pokazia. Dlhšie skladovanie je mož-
né napríklad v mrazničke, kde vydržia 
aj niekoľko mesiacov.

Náš tip: Jahody je najlepšie konzu-
movať čerstvé, napríklad v ovocných či 
zeleninových šalátoch, alebo rôznych 
nápojoch, pretože pri tepelnej úprave 
dochádza k stratám mnohých cenných 
živín.

Pozor: pri konzumácii jahôd je veľmi 
dôležité dať si pozor na možnú alergiu, 
ktorá je pomerne bežná najmä u ma-
lých detí.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Doprajte si jahody, sú veľmi zdravé

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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Naša najväčšia mačkovitá šelma - rys 
kedysi obýval celú Európu, od severu 
po juh, dokonca vrátane Veľkej Britá-
nie či Írska. Zhruba v prvej polovici 20. 
storočia však na väčšine kontinentu vy-
hynul. V Karpatoch sa však populácia 
rysa udržala. Mali by sme si vážiť to, že 
Slovensko je jedna z krajín, kde žije pô-
vodná populácia rysa ostrovida a robiť 
všetko preto, aby sme rysa v našej prí-
rode ochránili. Ak dokážeme ochrániť 
migračné trasy rysa, môžeme pomôcť 
rysom šíriť sa zo Slovenska k susedom a 
obsadzovať nové teritóriá v Európe.

Rysov ohrozuje pytliactvo, strata vhodné-
ho prírodného prostredia, rozširujúca sa sieť 
ciest, ktoré križujú migračné trasy šeliem a 
fragmentácia krajiny - teda rozdeľovanie 
prírodných území na stále menšie časti, 
ktoré od seba oddeľujú cesty, diaľnice a ľud-
ské obydlia. Rys sa v prírode môže dožiť 14 
rokov, dlhodobý monitoring expertov však 
potvrdzuje, že nezriedka miznú z teritória 
skôr práve kvôli spomínaným hrozbám.

Duch karpatského lesa
Medzi ochranármi má rys povesť „ducha 

karpatského lesa“, zahliadnuť ho vo voľnej 
prírode je veľmi ťažké, preto pri mapovaní 
jeho života a migrácie pomáhajú fotopasce. 
To, že je každý rys svojou škvrnitosťou je-
dinečný, umožňuje podrobne sledovať ži-
vot jednotlivých jedincov. Kým vidieť rysa 
je náročné, sám rys je verný svojmu menu 
„ostrovid“. Za denného svetla dokáže spo-

zorovať myš vo vzdialenosti 70 metrov, za-
jaca na 300 metrov a srnca na 500 metrov. 
Jeho zrak je vynikajúci aj v noci. Rovnako 
vynikajúci je aj jeho sluch, zatiaľ čo čuch 
má o niečo horší ako psovité šelmy.

Rysy v ohrození
Každý z nás môže do istej miery prispieť 

k ochrane rysa. „Podporte miestnu samo-
správu, aby zmapované migračné trasy 
šeliem a ďalších živočíchov chránila pred 
obecnou zástavbou. Sledujte, čo sa deje vo 
vašej obci a ak poznáte podozrivý prípad 
pytliactva, hláste ho na polícii. A ak ste vo-
dič, jazdite najmä za šera a v noci opatrne. 
Na cestu vám môže vyskočiť zver, pokojne 
aj rys, pre ktorého to môže byť osudný oka-
mih. A sledujte našu prácu, pri ktorej ma-
pujeme migračné trasy šeliem a usilujeme 
sa o ich zákonnú ochranu,“ hovorí Andrea 
Settey Hajdúchová zo Svetového fondu na 
ochranu prírody (WWF) Slovensko.

Zdroj informácií WWF Slovensko

Rys kedysi obýval celú Európu

» ren
Rysica s mláďaťom. autor foto Staffan 

Windstrand WWF

Lipa patrí medzi stromy, ktoré podľa 
príjemnej prenikavo sladkej vône a 
tvaru listov spoznajú ľudia už zďa-
leka. Najcennejšou časťou lipy sú jej 
omamne voňajúce kvety. Vďaka mno-
hým zdraviu prospešným látkam, či 
už ide o vitamíny C a E, flavonoidy, 
triesloviny alebo éterické oleje, sú 
účinky lipových kvetov nezameniteľ-
né so žiadnym iným stromom.

Ako hovoria odborníčky z Poradne 
zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava, lipa je prírodný 
všeliek. Vďaka množstvu antioxidačných 
látok a flavonoidov podporuje imunitný 
systém, vďaka trieslovinám má potopud-
né a močopudné účinky, vďaka slizovým 
látkam v listoch a éterickým olejom do-
káže pomôcť pri zápaloch. Lipa má tiež 
priaznivé účinky na respiračný trakt a 
môže sa využiť pri bolestiach hrdla ako 
kloktadlo, či pri kašli ako podporná lieč-
ba na rozpúšťanie a vykašliavanie hlie-
nu. Rovnako tiež priaznivo podporuje 
trávenie – výťažok z lipy môže byť súčas-
ťou laxatív – pôsobí proti zápche a ply-
natosti. Lipa podporuje nervovú sústavu 
– pomáha pri tlmení bolesti nervového 
pôvodu a uvoľňuje stavy úzkosti a nespa-
vosti, pričom pri neurózach pomáha lipo-
vý kúpeľ, prípadne obklady. Rastlinka sa 
používa napríklad aj pri výrobe ústnych 
vôd, zlepšuje zdravie vlasov a využíva sa 

aj na ošetrenie pleti.
Zber a sušenie - Súkvetia lipy zbiera-

me v júni a v júli, v čase kvitnutia kvetov. 
Rozložíme ich v tenkých vrstvách na 
plech a sušíme v tieni. Skladujeme ich v 
tmavej uzatvárateľnej nádobe.

Použitie: Sušené kvety lipy sa naj-
častejšie využívajú na prípravu čaju a to 
tak, že 2 lyžičky sušeného lipového kvetu 
nasypeme do šálky a zalejeme vriacou 
vodou. Odvar necháme prikrytý lúhovať 
10 až 15 minút a následne ho scedíme. Čaj 
popíjame vlažný.

Pozor – neprežeňte to - Bylinky sú 
výborným pomocníkom pri rôznych 
ochoreniach, užívať by sme ich však mali 
s rozumom, pretože u každého môžu mať 
iné účinky a aj ich dlhodobé užívanie 
nám môže namiesto očakávanej pomoci 
skôr uškodiť.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Kvitne lipa – využite 
jej prírodnú liečivú silu

» ren
Lipa. zdroj foto pixabay
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Absolventi škôl každoročne na konci 
školského roku riešia dilemu, či sa po ma-
turite alebo promócii musia hneď prihlá-
siť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť 
sociálne odvody, prípadne či majú nárok 
na dávku v nezamestnanosti alebo iné 
dávky. Prinášame užitočné informácie.

Absolventi škôl povinnosti voči Soci-
álnej poisťovni po ukončení štúdia zatiaľ 
nemajú. „Čakajú na nich až po uplatnení sa 
na pracovnom trhu – teda až keď sa zamest-
najú alebo si nájdu brigádu a povinnosti 
vtedy za nich plní ich zamestnávateľ, alebo 
ak začnú podnikať, povinnosti im vzniknú 
až na budúci rok podľa dosiahnutých príj-
mov z podnikania uvedených v daňovom 
priznaní za celý rok 2022,“ uvádza Sociálna 
poisťovňa na svojej webovej stránke.

Na dávky nárok nemajú
Študent (žiak strednej školy alebo štu-

dent denného štúdia vysokej školy) nie je 
počas štúdia povinne poistený na sociálne 
poistenie. Preto nemá voči Sociálnej po-
isťovni počas celého štúdia a ani po jeho 
ukončení nijaké prihlasovacie, oznamova-
cie ani odvodové povinnosti. A keďže štu-
dent nie je poistený, nevzniká mu ani nárok 
na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. 
„Výnimku tvoria tí študenti, ktorí sa dob-
rovoľne poistili a platili si už počas štúdia 
dostatočne dlhé obdobie poistné. Odvádza-
nie poistného je základnou podmienkou na 

priznanie a výplatu konkrétnej dávky zo 
sociálneho poistenia - podľa typu dobro-
voľného či povinného poistenia pri splnení 
všetkých ďalších podmienok na konkrétnu 
dávku,“ informuje Sociálna poisťovňa.
 
Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia alebo 
ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, to 
znamená v prípade študenta ukončením 
štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovna-
ko zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa zisťuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti. Študenti-siroty z tých 
škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša 
ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a 
obrany), sú však povinní takéto potvrde-
nie predložiť pobočke Sociálnej poisťovne 
sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – 
siroty študujúce v zahraničí.

Viac informácií o postavení študenta 
vo vzťahu k sociálnemu poisteniu, vráta-
ne možností dobrovoľného poistenia, sú 
zverejnené na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne.

Povinnosti absolventov škôl 
voči Sociálnej poisťovni

» ren

Letné prázdniny sa aj tento rok začnú 
na Liptove v rozprávkovom duchu. 
Festival ZA7HORAMi už piaty rok pri-
pravuje pre rodiny s deťmi množstvo 
atrakcií, tvorivých dielní a vzdeláva-
cích aktivít. Oslavy 5. výročia tohto 
podujatia budú trvať šesť dní a na 
rozprávkovú krajinu sa zmení až se-
dem rôznych miest po celom regióne.

Liptov sa vďaka podujatiu ZA7HO-
RAMi v dňoch 1. až 4. júla a 9. až 10. júla 
2022 zmení na rozprávkovú krajinu. Do-
movským stánkom tohto časovo najdlh-
šieho rodinného rozprávkového festiva-
lu na Slovensku zostáva Liptovský Ján, 
tento rok však opäť zavíta aj do iných 
lokalít po celom Liptove. A tak to bude 
žiť rozprávkami počas prvých dvoch jú-
lových víkendov aj v Liptovskom Miku-
láši, v Maladinove, Liptovskom Hrádku, 
v Hrabovskej doline a v Jasnej.

Pripravili pestrý program
Veľkí aj malí fanúšikovia rozprávok a 

šťastných koncov sa môžu tešiť na takmer 
štyri desiatky rozprávkových príbehov v 
podaní dvanástich bábkových divadiel 
z celého Slovenska. Piate výročie však 
prídu spolu s nimi osláviť aj tradičné det-
ské hviezdy ako Paci Pac, Spievankovo, 
Sranda Banda, Sníček Hugo, Teáter Ko-
mika a kúzelník Talostan. Organizátori 
pre návštevníkov pripravili množstvo 

interaktívnej zábavy na tému ochrany 
prírody, života a zdravia, deti budú sú-
ťažiť vo finančnej olympiáde, naučia ich 
správne si umývať zuby a športovať. Me-
dzi novinky, ktoré sa určite oplatí vidieť, 
patrí formula a roboti z dielne študentov 
Slovenskej technickej univerzity, roz-
právky z flašinetu, akrobacia v podaní 
majstra sveta vo fitness Michala Barbie-
ra či tanečné vystúpenia psíkov čerstvej 
vicemajsterky sveta v Dog dancingu Mo-
niky Olšovskej. Ťahákom bude určite aj 
prvá morská panna na Slovensku Perla 
Mareena, ktorá deťom poodhalí tajom-
stvá podmorského sveta.

Vstup na podujatie je zdrama.

Informácie a foto poskytla 
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu REGION LIPTOV

Najväčší rozprávkový festival 
na Slovensku oslavuje 5. výročie

» ren
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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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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 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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0944 113 140

AKCIA
DO 30. JÚNA

2022
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

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

Zavolajte zadarmo


