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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  

Lehota na predkladanie návrhov je do 26.08.2022 do 9:00 hod.

Podmienky OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa: 

https://www.vszp.sk/podmienky-sutaze/obchodne-verejne-sutaze.html

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – 
mestská časť Petržalka  ako vyhlasovateľ 
vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ 
VEREJNÚ SÚŤAŽ "Predaj nehnuteľnosti 
- BRATISLAVA" na predaj nehnuteľného 
majetku, ktorého je výlučným vlastníkom. 
Predmetom predaja je budova s pozemkami na  ulici Ferienčíkova č. 20 v Bratislave - 
mestská časť Staré mesto.                                                                                           
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HĽADÁ KUCHÁROV
STABILNÁ PRÁCA AJ V ČASE KRÍZY A LOCKDOWNOV

STAŇTE SA SÚČASŤOU PROFESIONÁLNEHO TÍMU
KUCHÁROV A ZARÁBAJTE 1200 € PLUS 13. A 14. PLAT

- Možnosť zárobku 1200 € netto
- 13. a 14. plat + nadčasy
- Nástupný bonus 900 €
- Príspevok na ubytovanie 100 €
- Príspevok na dopravu do 50 €
- Samozrejmosť je strava a pitný režim
- Kompletné pracovné oblečenie a obuv
- Zamestnanecká karta na zľavy vo všetkých

Medusa prevádzkach, Multisport karta
- Zázemie najväčšej gastronomickej spoločnosti

na slovenskom trhu
- Školenia, profesionálny rozvoj v rámci 

unikátneho projektu Medusa Academy

Práca v Devínskej Novej Vsi
tel.č.:  +421 901 902 313
e-mail: vw.personalne1@medusaservices.sk
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HĽADÁ SA GAZDINÁ.
Do domácnosti s troma deťmi hľadám príjemnú a sympatickú 
pani vo veku od 35 do 50 rokov.

Požadované znalosti: varenie, upratovanie, 
vodičský preukaz B a prax s jazdením 
podmienkou, anglický jazyk vítaný, estetické 
cítenie a ekonomické myslenie

Pracovná doba variabilná a víkendy 
čiastočne po dohode. Možnosť 

ubytovania. Výkon práce v Stupave.

Zaslanie životopisu mailom podmienkou. 
Plat od 1.500,- € netto + dohoda. Nástup po dohode. 

Kontakt: tepexx@gmail.com,0915 798 888
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MALIARSKE PRÁCE

BENÁTSKE STIERKY
0905 83 83 97
slavo.novota@gmail.com
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Eva Horáková   0907 702 195
Silvia Urbanovská   0905 799 782

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

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

BRATISLAVSKO
západ

DISTRIBÚCIA (106.540 domácností)

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
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PK  22.970 Pezinsko
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
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REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665

REKONŠTRUKCIE
» Renovácia bytov 0910 774 228

SLUŽBY
» KOSENIE ZÁHRAD 0919 177 337
» Tvorba web stránok pre 
živnostníkov 0951 560 179

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN
» www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Náter dverí, okien 0905 621 229
» Maľby, podlahy 0915 462 513

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA  PRAČIEK
» MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 
0903 971 472, 0918 741 618

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO
» TV Servis u Vás 62 41 08 
07, 0905 846 710

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA PC

VZDELANIE / KURZY
» Doučujem angličtinu on-
line 10Eur / hod. YouTube 
- Doučovanie angličtiny od 
A po C  0948 103 958

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

SLUŽBY

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

KRTKOVANIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

VZDELANIE / KURZY

OPRAVA PC

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

REKONŠTRUKCIE

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

PARKETY

OKNÁ

PREPRAVA

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

PÔŽIČKY

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

DOVOLENKA

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2
» Kúpim starý Pionier 
mustang Stadion Simson 
babeta aj pokazené ne-
kompletné 0915 215 406 

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Predám 16á pozemok so 
starou chatkou na samote 
v Krškanoch pri Leviciach. 
Cena 25tis. 0908 631 642 RK 
nevolať. 
» Kúpim byt v  Bratislave 
a okolí 0903 461 817
» Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera BV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad:
RP BV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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 toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, BV zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Nemáte počas horúcich dní chuť 
na teplé jedlo? Pripravte si studenú 
polievku. Príjemne osvieži, nasýti a 
ešte aj dodá telu potrebné vitamíny.

Studená uhorková polievka
Suroviny: 2 šalátové uhorky, 1 strú-

čik cesnaku, 250 g bieleho jogurtu ale-
bo pochúťkovej smotany, 50 ml stude-
ného zeleninového vývaru alebo vody 
na zriedenie, čerstvú kôprovú vňať, 
soľ, mleté čierne korenie
Postup: Uhorky umyte, osušte, 

očistite a odstráňte z nich semiačka. 
Následne nahrubo nastrúhajte do mis-
ky. Potom pridajte jogurt, pretlačený 
cesnak, posekaný kôpor a všetko spolu 
vymiešajte. Aby ste získali požadovanú 
hustotu, môžete zriediť zeleninovým 
vývarom alebo vodou. Osoľte, okoreňte 
a dajte vychladiť do chladničky. Poliev-
ku rozdeľte do tanierov, ozdobte kopče-
kom bieleho jogurtu a posypte kôprom. 
Podávajte s nasucho opečeným toasto-
vým chlebom.

Gazpacho
Suroviny: 1 šalátovú uhorku, 1 čer-

venú papriku, 1 cibuľu, 5 mäsitých 

paradajok, 2 strúčiky cesnaku, 250 ml 
studeného zeleninového vývaru alebo 
vody, citrónovú šťavu, toastový chlieb, 
soľ, štipku mletého rímskeho kmínu, 
mleté čierne korenie, bazalku, olivový 
olej
Postup: Zeleninu umyte, nakrájajte 

na kocky a vložte do mixéra. Pridajte 
celé strúčiky cesnaku, citrónovú šťavu, 
zeleninový vývar, osoľte, okoreňte a 
všetko rozmixujte. Na zahustenie mô-
žete pridať striedku z toastového chle-
ba. Polievku dajte vychladiť. Polievku 
rozdeľte do tanierov, pokvapkajte oli-
vovým olejom a ozdobte bazalkou.

Pripravte si studené polievky 
na horúce letné dni

» ren
Príklad servírovania studenej uhorkovej 

polievky. zdroj foto lovini pixabay
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PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 

• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 
e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 580 € - 900 €

Mzda:           od 950 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV

•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

•  NASTAVOVAČOV orezových liniek

•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov

•  ELEKTRONIKOV, ELEKTRIKÁROV

•  EXPEDIENTA
pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu
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Leto sa nám už pomaly prehuplo do 
druhej polovice, no stále nám ešte zo-
stáva dostatok času a pekných slneč-
ných dní na potulky Slovenskom. Obuj-
te si pohodlné topánky a dobrodružstvo 
sa môže začať.

Pri nedávnych potulkách lesmi Ma-
lých Karpát nám učarovalo miesto, ktoré 
dýcha históriou. Severne nad obcou Dobrá 
Voda neďaleko Trnavy sme v hustom lese 
natrafili na ruiny kedysi mocného Dobro-
vodského hradu.

Pod južnými svahmi Západných Ta-
tier stojí Múzeum liptovskej dediny Priby-
lina dokumentujúce ľudovú architektúru 
Liptova. Obdivovať tam môžete goticko-
-renesančný kaštieľ, jednotriednu školu s 
bytom učiteľa či expozíciu dobových úľov. 
V areáli pribudol aj nový náučný chodník s 
oddychovou zónou.

Na mapu zaujímavostí Košického 
samosprávneho kraja pribudla novinka 
v podobe geoturistického náučného chod-
níka. Prevedie vás po stopách baníkov a 
priblíži zachované pamiatky historického 
baníctva na Slovensku. Náučný chodník 
nájdete v banskom areáli na vrchu Roten-
berg – na Červenom vrchu pri obci Smol-
ník.

V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce 
na Gemeri pribudol nový cyklochodník 
dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto obce 
s turisticky významnými lokalitami v oko-
lí – s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou a 
Tunelom pod Homôlkou, známym tiež ako 

Slavošovský tunel. Trasa návštevníkov pri-
vedie aj k jednej z gotických perál Gemera, 
k Evanjelickému kostolu v Ochtinej.

Náučný chodník Zvonička začína v 
Novej Bani a na rovnakom mieste je aj jeho 
cieľ. Prísľubom skvelého zážitku je príjem-
ná prechádzka, úžasné výhľady, historická 
zvonička i pútnické miesto.

Pohorie Považský Inovec ukrýva 
mnoho pekných miest. Takým je aj 27 
metrov dlhá obojstranne priechodná jas-
kyňa Čertova pec, ktorá je zároveň naj-
starším doloženým jaskynným sídlom na 
území Slovenska. Nachádza sa pri obci 
Radošina, trochu bokom od cesty, pri hor-
skom prechode Havran.

Naplánujte si turistiku do pohoria 
Strážovských vrchov a nechajte sa očariť 
pôsobivou zrúcaninou Uhrovského hradu. 
Vypína sa nad obcou Uhrovské podhradie 
a odvážnejším ponúka i možnosť nocľahu 
za múrmi, ktoré dýchajú históriou.

Národný park Muránska planina 
nachádzajúca sa v západnej časti Slo-
venského rudohoria je jednou z najza-
chovalejších krasových ob-
lastí Slovenska. Nájdete 
tam viac ako 500 jaskýň 
a tiež sysľovisko Biele 
vody, kde môžete sle-
dovať jednu z najpo-
četnejších kolónií 
sysľa pasienkového 
na Slovensku.

Potulky Slovenskom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ZUBNÁ AMBULANCIA

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie 

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Danubia (Kaufland)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Pekná cesta

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,00 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, LIDL Svornosti

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Záhorskej Bystrici (s ubytovaním)

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

Mzda: 4,00€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Čistota vody na kúpaliskách je pre nás 
a obzvlášť pre naše ratolesti zo zdra-
votného hľadiska veľmi dôležitá a roz-
hodne by sme túto skutočnosť nemali 
podceňovať.

Ak sa chystáte k vode, majte na pa-
mäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na 
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a 
na vodných plochách, ktorých kvalitu mo-
nitorujú orgány verejného zdravotníctva. 
Aktuálne výsledky kontrol si môžete overiť 
- uverejňuje ich úrad verejného zdravotníc-
tva počas letnej kúpacej sezóny pravidelne 
na internetovej stránke www.uvzsr.sk

Zásady kúpania sa pre deti - Podľa 
odborníkov je deti potrebné pred vstupom 
do bazéna osprchovať, rovnako treba po-
stupovať aj po ukončení kúpania. „Vtedy 
je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré 
zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikro-
flóry z kože a zbaví zvyškov chlóru,“ radia 
verejní zdravotníci. Rovnako upozorňujú, 
že deti do troch rokov majú mať v bazé-
noch plavky s priliehavou gumičkou oko-
lo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí 
podľa nich nie je z hygienických dôvodov 
vhodné. Svoje ratolesti tiež veku primera-
ným spôsobom upozornite na zákaz pitia 
vody z bazéna a nikdy ich nenechávajte 
bez dozoru.

Pozor na črevné nákazy aj nadbytok 
chlóru - Tých najmenších je nevyhnutné 
počas pobytu vo vode stále upozorňovať na 

používanie toalety, rodič sa ich má pýtať na 
fyziologické potreby, pretože v zápale hry 
môžu na ne zabudnúť. „Špeciálne treba 
dbať na hygienu rúk, najmä tí najmenší si 
ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infek-
cia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpalis-
kách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých. 
Pre nezrelú detskú imunitu však dochádza 
k nakazeniu rýchlejšie a so závažnejšími 
prejavmi,“ upozorňujú verejní zdravotníci. 
Veľmi malé deti, respektíve deti s predispo-
zíciami na vznik alergií sú tiež obzvlášť cit-
livé na nadmernú prítomnosť chlóru. „Ide 
o podráždenie pokožky vo forme začerve-
nania alebo ekzému, podráždenie slizníc 
dýchacieho systému vo forme dráždivého 
kašľa či podráždenie očných spojiviek vo 
forme nepríjemného štípania očí, začerve-
nania a slzenia,“ vysvetľujú odborníci.

Majte deti stále na očiach - Pri voľbe 
plochy na kúpanie s deťmi treba dať pred-
nosť lokalite s pravidelnou kontrolou vody 
a plavčíkom. „Rodičia by sa však nemali 
spoliehať iba na pozornosť plavčíka či 
iných ľudí. Užitočné je aj používanie kúpa-
cích pomôcok – kolies alebo rukávnikov, 
ktorých kvalitu by mal dospelý vyskúšať 
minimálne večer pred používaním. Ak ro-
dič potrebuje ísť mimo dohľadu detí, musí 
zaistiť dozor inou dospelou osobou,“ radia 
verejní zdravotníci.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva SR

Chystáte sa s deťmi k vode?
Na čo si dať pozor?

» ren

POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Marian Hajóssy – hľadaná osoba.
Na 40-ročného Mariana Hajóssyho z Bra-
tislavy vydal Okresný súd Bratislava V 
príkaz na zatknutie  pre prečin neopráv-
nené vyrobenie a používanie platobného 
prostriedku. Menovaný sa zdržiava na ne-
známom mieste a doposiaľ sa nepodarilo 
zistiť miesto jeho súčasného pobytu.  

Ján Benovič – hľadaná osoba. 
Na 52-ročného Jána Benoviča z Bratislavy 
vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na 
zatknutie pre prečin neoprávnený zásah do 
práva k domu, bytu, alebo k nebytovému 
priestoru. Menovaný sa zdržiava na nezná-
mom mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť 
miesto jeho súčasného pobytu.

Erika Dornaiová – hľadaná osoba. 
Na 44-ročnú Eriku Dornaiovú z Bratislavy 
vydal Okresný súd v Bratislava II  príkaz na 
zatknutie pre prečin ohrozovania mravnej 
výchovy mládeže. Menovaná sa zdržiava 
na neznámom mieste a doposiaľ sa nepo-
darilo zistiť miesto jej súčasného pobytu. 

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.pranie-kobercov.sk
www.superluxe.sk

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov,
stále poskytujeme možnosť služby ODVOZU a DOVOZU 

pre Bratislavu a okolie.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba ODVOZ-DOVOZ (9,90€) priamo na adresu zákazníka,

každý utorok.

ZBERŇA:

Práčovňa a čistiareň 
TUZEXX s.r.o.

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka

PO-PIA od 7:00 do 17:00

www.tuzexx.sk   3
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Komfortné dvere
do každej vane
Montáž dverí do každej vane 
komfortne, iba za 8 hodín, bez 
búrania.

www.dveredovane.sk
0950 593 026
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

30. júla 1419  
prvá pražská defenestrácia

Výročia a udalosti

31. júla  1949  
narodenie Bolek Polívka, český herec, 
mím, dramatik a scenárista

Výročia a udalosti
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Na brehoch Bodrogu, kde divoká ve-
getácia skutočne pripomína zelený 
prales, pribudla turistická novinka 
v podobe oddychového bodu pre 
cyklistov a vodákov. Nachádza sa 
neďaleko nedávno zrekonštruované-
ho Rákócziho kaštieľa v obci Borša a 
poskytuje miesto na táborenie a od-
počinok pre tých, ktorí majú chuť ob-
javovať nové miesta na mape Košic-
kého kraja, v slovensko–maďarskom 
pohraničí.

Návštevníci tohto prekrásneho kúta 
našej vlasti sa môžu tešiť na smart od-
dychový bod pre cyklistov a vodných 

turistov na malých plavidlách. „Bude 
im poskytovať vyčlenený a udržiavaný 
priestor pre táborisko priamo pri rieke 
Bodrog s kapacitou 20 stanov, vodný 
blok s toaletami a sprchami zvlášť pre 
mužov a zvlášť pre ženy s kapacitou 
40 osôb, zriadenú požičovňu kanoe a 
kajakov a samoobslužný servisný bod 
pre cyklistov na dolno-zemplínskych 
cyklotrasách,“ priblížil Rastislav Trnka, 
predseda Košického samosprávneho 
kraja.

Navštívte krásny vynovený 
Kaštieľ Rákóczi

V obci Borša, rodisku jednej z najvý-
raznejších postáv slovenskej aj maďar-
skej histórie, Františka II. Rákócziho, 
môžete tiež navštíviť zrekonštruovaný 
kaštieľ veľkej architektonickej aj historic-
kej hodnoty, ktorý sa stal lákadlom pre 
domácich aj zahraničných návštevníkov 
a taktiež dejiskom rôznych podujatí.

Zemplín ponúka veľa 
pekných zákutí

Pre vnímavého turistu, ktorý sa ni-
kam neponáhľa, skrýva región dolného 
Zemplína množstvo krásnych zákutí a 

človekom nedotknutých miest. Na tieto 
kvality územia a na veľké možnosti trá-
venia voľného času, láka do tejto loka-
lity aj výkonná riaditeľka Košice Región 
Turizmus Lenka Vargová Jurková: „Zbe-
ratelia zážitkov si určite prídu na svoje 
aj pri žulovom obelisku označujúcom 

najnižší bod Slovenska, na vodnej zážit-
kovej ceste v obci Oborín, či pri mŕtvom 
ramene Tajba, ktoré je jedným z mála 
útočísk korytnačky močiarnej u nás.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Navštívte krásny vynovený kaštieľ v obci Borša

Objavte Bodrog - neobjavenú 
Amazonku Košického kraja

Rieka Bodrog.

Kaštieľ v obci Borša.
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

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 3
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