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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

4
6
-0
0
3
0

 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT

od 8.8. 2022

NA STRANE č.12



OR22-30 strana- 2

RADÍME / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
bín, Jasenová, Zemianska Dedina

+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabči-
ce, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, 
Leštiny, Osádka, Malatiná

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk
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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
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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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»Kúpim stare mopedy, pio-
nier,babeta,stadion, aj diely.
tel.0949 154017 
»kúpim staré motorky 
typu jawa 250/350 perak 
0908795502

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
      

Občianska
riadková inzercia

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

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

Príklad:
RP OR 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 rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

3. augusta 1708  
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho 
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

Výročia a udalosti

4. augusta 1863  
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaž-
denie Matice slovenskej.

Výročia a udalosti
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/Orava/ - Na aktíve Oravského futbalového zväzu 
si kluby a oddiely odhlasovali aj zmeny platné v 
začínajúcom sa novom ročníku. Premiérovo bude 
pod hlavičkou OFZ od novej sezóny 2022/2023 päť 
mládežníckych súťaží. Dve súťaže dospelých štar-
tujú nový ročník s 27 účastníkmi. V najvyššej VII. 
lige je 14 tímov, nováčikmi sú ŠK Sedem a Or. Biely 
Potok. V nižšej VIII. lige je nepárnych 13 klubov, 
takže v každom kole jeden bude oddychovať. Ne-
prihlásilo sa Mútne, vrátila sa Habovka a B-druž-
stvo vytvorilo Oravské Veselé.

/ww, ofz, or/ 

/Orava/ - Občianska iniciatíva Poľsko – Sloven-
sko – autobusy organizuje petíciu za výstavbu 
rýchlostných železníc Rail Orava na úseku Kraľo-
vany - Krakow s pripojením Slovenska k poľskému 
projektu Podłęże – Piekiełko. Už niekoľko stoviek 
poľských a slovenských ľudí podpisom vyjadrilo 
podporu spojeniu oboch krajín novou železnicou.

/ww oi, or/

/Tvrdošín/ - Vyše tristo bežcov sa zúčastnilo 20. 
ročníka Tvrdošínskej dvanástky po novej trase 
cyklocestou do Štefanova a späť na Michalské ná-
mestie v Tvrdošíne. Najstarším bol 75 ročný Stani-
slav Lofaj z Krivej. Populárne preteky odštartovali 
deti. Kategóriu dospelých na 12 km trati vyhral 
poľský bežec Ján Wydra. Tretí skončil Dávid Matis 
z Námestova, z oravských žien bežala najlepšie 
Dominika Valková z Rabče a na 6 km trati zvíťa-
zili Samuel Florek a Lucia Páleníková z Dolného 
Kubína. 

/ww, or/ 

/Trstená/ - Karate klub Trstená si pripomenul 
štyridsať rokov od svojho založenia. Na tradič-
nom stretnutí na záver sezóny sa osláv zúčastnili 
aktívni karatisti, členovia klubu, bývalí pretekári 
a hostia. Jedným z ostatných úspechov klubu sú 
bronzové medaily Maxima Grižáka a Agáty Hrub-
covej a štvrté miesto Ester Dudovej v kumite na 
Majstrovstvách Slovenska žiakov. Na stretnutí sa 
zároveň konali skúšky technickej vyspelosti na 
technické stupne od 9. kyu po 1.kyu. 

/ww kkt, or/

/Dolný Kubín/ - Na sídlisku Brezovec medzi uli-
cami Mierová a Odbojárov robí mesto Dolný Kubín 
zelenú rekonštrukciu prvého z vnútroblokov. Zís-
kalo naň takmer 90 tisíc eur. Obnovuje chodníky, 
ihrisko, svetlá, bude tam nový hmyzí hotel a vy-
soký stĺp s hniezdami pre lastovičky. Ďalší vnút-
roblok plánuje mesto rekonštruovať budúci rok na 
Okružnej ulici na sídlisku Bysterec. 

/im, ww, or/

/Krušetnica/ - Novú expozíciu obchodovania s 
kávou vo svete sprístupnili v Múzeu kávy Orava-
kafe v Krušetnici. Návštevníkom približuje písom-
nosti o káve, historické faktúry, obalový materiál, 
staré kávové náhradky, cenník Juliusa Meinla z 
roku 1939, historické kasy, presso stroj, váhy... 
Tohto roku otvorili aj kaviareň, kde si môžu hostia 
vyskúšať prípravu kávy zameranú na históriu. Mú-
zeum kávy Oravakafe založil v roku 2015 Roman 
Florek. 

/im, ww, or/

/Nižná/ - Vyše sto gynekológov z krajín V4 sa zú-
častnilo v Nižnej na konferencii, kde im predstavili 
analýzu perinatálnej starostlivosti na Slovensku. 
Témou odborných diskusií bolo aj ochorenie na 
covid. Na stretnutí ocenili prestížnou Ambrovou 
cenou Mariana Tholta, riaditeľa Hornooravskej ne-
mocnice v Trstenej. 

/im, ww, or/

0944 812 994

 likvidácia odpadu, 
 kompletné búracie práce
 výškové práce do 14m
 maliarke a murárske práce
 čistenie pozemkov
 vypratávanie domov, bytov
 sťahovanie, preprava tovaru
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Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
Sibírska 1

Chystáte sa v lete prebádať

Malé Karpaty, Podunajskú

nížinu alebo Malý Rím?

NA ŠKOLSKOM INTERNÁTE
UBYTOVANIE

Ubytovanie je bunkového typu.

Bližšie informácie:
privalincova.lucia@zupa-tt.sk, 033 / 599 18 98, 
richnakova.erika@zupa-tt.sk, 033 / 599 18 51
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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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 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT
od 8.8. 2022

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,5
0

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:

Stankovany-Coop . . . 9,00 hod.
Švošov. . . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Hubová . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Černová-Coop . . . . . . 9,45 hod.
Likavka. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Valašská Dubová. . 10,20 hod.
Komjatná . . . . . . . . 10,40 hod.
Jasenová . . . . . . . . 11,00 hod.
Vyšný Kubín . . . . . . 11,15 hod.
Leštiny . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Bziny. . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Oravský Podzámok 12,25 hod.
Dolná Lehota-Coop 12,40 hod.
Horná Lehota . . . . 12,55 hod.
Sedl. Dulová-kostol 13,10 hod.
Veličná . . . . . . . . . . 13,35 hod.

Orav. Poruba . . . . . 13,50 hod.
Istebné . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Párnica . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Žaškov . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Zázrivá-Coop . . . . . . 15,00 hod.
Terchová-Lidl . . . . . 15,20 hod.
Belá-Coop . . . . . . . . 15,35 hod.
Dolná Tižina. . . . . . 15,50 hod.
Stráža-kaplnka . . . . 16,05 hod.
Krasňany-námestie. 16,20 hod.
Varín . . . . . . . . . . . . 16,35 hod.
Mojš . . . . . . . . . . . . 16,50 hod.
Gbeľany . . . . . . . . . 17,05 hod.
Nededza . . . . . . . . . 17,20 hod.
Teplička-Coop . . . . . 17,35 hod.

16.8. , 6.9. , 27.9. , 18.10. , 

8.11. , 29.11. 202216

>> Auto bude stáť na stanovišti 
alebo Obecným úradom 10 minút <<
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/Oravská Jasenica/ - Vyše 4 200 eur z 3. benefič-
ného koncertu Oravské srdcia pomáhajú, rozdelili 
organizátori medzi Centrum sociálnych služieb 
v Zákamennom a organizáciu Človek v ohrození. 
Klienti sociálneho zariadenia pre všetkých darcov 
vyrobili drevené srdiečka na kľúčenky. V Oravskej 
Jasenici pred štyristo divákmi vystúpili bratislav-
ská vokálna skupina Fragile a spevácky zbor Alte-
basso zo ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove.

/ww os mb, or/ 

/Dolný Kubín/ - V Gymnáziu P. O. Hviezdoslava 
v Dolnom Kubíne s trojmesačným predstihom 
ukončili rekonštrukciu vybraných priestorov. Vo 
výške 550 tisíc eur ju financoval samosprávny kraj 
z vlastných zdrojov. Obnovili inštalačné rozvody 
vody a kanalizácie, bola vymenená vonkajšia a 
vnútorná kanalizácia. Opravili vonkajšie plochy, 
vstupné schodisko, dali nové omietky v častiach 
budovy a zrekonštruovali menšiu telocvičňu.

/im, ww, or/

/Dolný Kubín/ - Do konca letných prázdnin by 
mali dokončiť rekonštrukciu dielní v Strednej 
odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne. 
Súčasťou modernizácie bude aj kúpa nových stro-
jov na odborný výcvik, aby študenti mali lepšie 
podmienky na vzdelávanie. Telocvičňu tejto školy 
plánujú zmodernizovať do apríla budúceho roku. 
Bude mať multifunkčnú podlahu s vytýčenými 
čiarami pre viaceré športy, demontovateľné siete 
a bránky, bude obnovené zázemie telocvične a 
všade bezbariérový prístup. Rekonštrukcia bude 
financovaná z Fondu na podporu športu a z vlast-
ných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. 

/im, žsk, or/ 

/Oravská Poruba – Gäcel/ - Hudobné jazzové 
podujatie usporiadali v Kempe Tília v Gäceli. Nad-
šencom tohto žánru sa predstavili ružomberský 
orchester RK Jazzband i profesionáli z SCS Super 
Tria, ktorí odovzdávali znalosti aj žiakom ZUŠ P. 
M. Bohúňa. Podujatie pripravilo Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne. 

/oks, or/
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Ponúkame prácu na pozíce 

 I 

na rôznych projektoch v EÚ

- prax v odbore
- vlastné auto výhodou

- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP

- cesta a ubytovanie hradené

- pracovný odev

 

0948 632 588, 0901 712 616 
alebo e-mailom na 

Mzda:

8
5
_
0
9
2
9

1. augusta  
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom 
obrade.

Výročia a udalosti
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Viac na 0948 123 145 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).

Jobbees - tradičné zárobky u tradičních partnerov

Obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 
Kč/deň (cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v 
hotovosti). Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., 
pracuje sa na úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo poskytujeme 
stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 30.8.2022. 
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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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