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PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 28 / 10. júl 2020 / 24. ROčNÍK

INZERCIA
0905 719 145

www.cistenie-hrobov.sk
0949 651 250   I  0911 996 087

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O HROBY
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Platí pri objednávke do 31.7.2020
DVOJHROB 90 €109 €

JEDNOHROB 60 €69 € OBNOVA
PÍSMA

0,80 €/znak1,20 €

BUKOVÉ 
PALIVOVÉ 
DREVO
VEĽKÝ ŠARIŠ 

0948 287 440
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od 
38 €
DOVOZ 

ZDARMA
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Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.
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PRENÁJOM 
FASÁDNEHO 

LEŠENIA 
pre rodinné 

a bytové domy

ZATEPĽOVACIE 
PRÁCE

0905 890 747

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, 
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pu-
šovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, 
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sa-
binov, Lipany   

nepárny týždeň: Drienov, Drie-
novská Nová Ves, Dulova Ves, 
Fintice, Haniska, Hermanovce, 
Chminianska Nová Ves, Lada, 
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sed-
lice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná 
Šebastová, Župčany, Prešov, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)
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Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31. 07. 2020

LETNÁ AKCIA

VONKAJŠIE ŽALÚZIE -29%

VONKAJŠIE AL ROLETY -30%

INT. ŽALÚZIE IDS -45%

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
051 7765 451, 0949 056 793

Otváracie hodiny: PO, UT, PIA - 9.00-16.00, STR 8-18, ŠTV zatvorené
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Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

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

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
8-17
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

UPRATOVANIE
PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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Musíme sa s tým naučiť žiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a 
slušnej reakcii funkcionárov isté-
ho fotbalového klubu na kritiku zo 
strany hlavného hygienika i predse-
du vlády v súvislosti s absolútnym 
porušením všetkých nariadených a 
odporúčaných hygienických pravi-
diel organizovania spoločenských 
podujatí. 

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť, 
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť 
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u 
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, dru-
há, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No 
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska, 
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska 
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf 
nových nákaz v Chorvátsku už poma-
ly dosahuje úrovne z druhej dekády 
apríla. Bulharsko je na zozname rizi-
kových krajín a televízie nám ukazujú 
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi 
do Burgasu. Prečítajte si články a ko-
mentáre spred mesiaca, ako namietali 
mnohí “mienkotvorcovia” porušova-
nie ľudských práv vzhľadom na vtedy 
platné obmedzenia u nás. Predháňali 
sa v kritike vlády, premiéra, krízového 
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla 
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať 

ani tie z Chorvátska. Mimochodom, 
najzákladnejšie ľudské právo je právo 
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného 
človeka, chorého na mnohé závažné 
diagnózy aj bez korony. A s tým sa pri-
oritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie 
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba 
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a 
naše zdravie.

Zostáva len čakať, kedy zas naše 
vládne špeciály začnú zvážať z dovo-
leniek ľahkovážnych (na náklady nás 
všetkých), kedy sa zas začne povinná 
karanténa a kedy sa zas novinári roz-
píšu o porušovaní ľudských práv. Len-
že - všetci tí akosi ignorujú všetky iné 
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade 
vracajúcej sa pandémie ide takmer o 
úmyselný trestný čin. Aspoň v morál-
nom a etickom, ako aj civilizačnom, ak 
už nie rýdzo právnom zmysle.

Fakt sa s tým musíme 
naučiť žiť, ale trošku inak. 
Teda, oveľa zodpoved-
nejšie a ohľaduplnejšie, 
vážení!

S pozdravom veľa 
šťastia

12. júla 1940    
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského le-
tectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

Výročia a udalosti

62
-0

04
0

Šteňatá
Malamut Vlčiak

0908 485 443

INZERCIA
0905 719 145
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY 
STRIECH 

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
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OBNOVA                   STRIECH

0902 685 259
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bez odstránenia krytiny
eternitových a plechových

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90 74 po 1800 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS
13. júla 1908     
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moder-
ných dejinách súťažili aj ženy.

Výročia a udalosti



PO20-28 strana- 4

sPravodajstvo / zamestnanie, služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»KÚPIM STARÉ MOTORKY - 
JAWA/CZ, BABETU, TATRAN, 
STADION, PIONIER, SIMSON, 
VOZÍK ZA MOTORKU ALEBO 
DIELY. 0905450533

»Predám RD v podtatran-
skej obci Štrba. Bližšie info 
na t.č. 0910146801

»PREDÁM STAV.POZ.V KENDI-
CIACH. 16 AR. 0905145220

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KO-
ŽE.0905350531

»KÚPIM vojenské VZDU-
CHOVKY - vz: 35-47, PIŠTOLE 
aj FLOBERTKY. 0905450533

»Kúpim staré odznaky, 
vyznamenania rady a i. 
0907910755
»Od 1.7. dám do prenájmu 
garáž v radovej zástavbe 
na Štúr.ulici. 0907349154

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PO 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 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, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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AKTUÁLNA PONUKA PRÁC:

PLAT: 650 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740

Strojný zámočník       
Zvárač CO
CNC sústružník
CNC frézar
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

www.brikpell.sk
DOVOZ  ZDARMA

0950 754 847  -  brikpell.sk@gmail.com
PONÚKAME NAJKVALITNEJŠIE PALIVO TRIEDY

BRIKETY
NESTRO

BRIKETY
RUF

od 169€od 179€

PELETY
DUBOVÉ

BOROVICOVÉ
od 169€
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OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁ
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

 

27
-0
03
8-
2

Reálna  záruka

12 rokov

LETNÁ AKCIA

V lete sa potrebujeme veľmi často 
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť 
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte 
pokoj!

Mnohí, najmä z prostredia mladšej 
generácie, siahajú po takzvaných ener-
getických nápojoch. V domnení, že sú 
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti 
únave a osviežia. Lenže, nie je to s tými 
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v 
plechoviciach až také jednoduché.

Sortiment ponúkaných energy drin-
kov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulu-
júcich látok je však vo všetkých nápojoch 
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú 
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so 
stimulačným účinkom pridávajú výťažky 
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich 
tiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť 
kofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov 
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne 
používa lacná fruktóza, vyrábaná chemic-
ky rozkladom kukuričného škrobu.

V štúdii publikovanej vedeckým 
časopisom Frontiers in Public Health sa 
konštatuje, že energy drinky skutočne 
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme 
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť 
a ďalšie komponenty môžu mať stimulač-
ný efekt ako na ľudskú telesnú schránku, 
tak aj na nervový systém. 

Pravidelní konzumenti energetic-
kých nápojov však za to platia nezanedba-

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje 
sa, že predovšetkým mladší konzumenti 
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzu-
mácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj 
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny 
amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k 
depresiám, úzkostným stavom, a dokonca 
k samovražde. Významnú úlohu v tom 
všetkom môže zohrať narušenie prirodze-
ného spánku veľkými dávkami kofeínu. 
Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový 
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak. 

Silne sladené energetické nápoje so 
sebou nesú rovnaké riziká ako iné neal-
koholické nápoje s vysokým obsahom 
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého 
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu 
hrozí konzumentom nápojov s vysokým 
obsahom fruktózy tiež poškodenie ob-
ličiek. Viacero štúdií dáva pitie energe-
tických nápojov do súvislosti s častými 
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a cel-
kovou podráždenosťou.

Nepodceňujte riziká 
energetických nápojov

» Zdroj: FAZ

Kyselina močová je chemická látka, 
ktorú sa v tele prirodzene vytvára 
počas štiepenia látok, ktoré sa na-
zývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj 
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj 
meriame a zisťujeme jej hladinu. 

V súčasnosti sa hladine kyseliny mo-
čovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa 
postupne odkrýva jej súvis s mnohými 
inými ochoreniami, hlavne s:
• cukrovkou, 
• metabolickým syndrómom, 
• vysokým krvným tlakom, 
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek. 

Zvýšená hladina kyseliny močovej 
býva následkom jej
• zvýšenej tvorby,
• zníženého vylučovania, 

• kombinácie oboch faktorov. 

Sledovanie hladiny kyseliny mo-
čovej je potrebné pri zisťovaní rizika 
ochorenia srdcovo-cievneho systému 
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseli-
ny močovej upozorňuje na riziko zhor-
šenia komplikácií cukrovky a/alebo 
zhoršením srdcovo-cievnych ochorení. 
Zvýšenú hladinu kyseliny močovej po-
čas života majú častejšie muži ako ženy.

U časti ľudí so zvýšenou 
hladinou kyseliny močo-
vej sa vyvinie dna.

Nabudúce si povieme 
o problémoch s kyseli-
nou močovou viac.

Problém s kyselinou močovou?

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Veková kategória Hladina kyseliny močovej 
– urikémia [µmol/l]

Novorodenci pod 340

Dojčatá pod 220

Batoľatá pod 150

Deti pod 15 rokov Pod 390

Dospelí muži 180 - 420

Dospelé ženy 180 - 340

Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života

Zdroj: https://www.alphamedical.sk
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0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY  
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC 
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ 

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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Blaško - FaP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Masarykova 16, 080 01 Prešov   I   0905 597 181   I   0907 293 570   I   WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYTo, čo sa predpokladalo už dávnej-
šie, potvrdila najnovšie aj genetická 
analýza. Dokázala, že naši štvor-
nohí priatelia nestarnú konštantne 
rýchlejšie ako my. 

Mladí psi starnú asi tak porovnateľ-
ne rýchlo ako človek, no v ich vyššom 
veku sa im proces starnutia spomaľuje.

Vedci z Kalifornskej univerzity v San 
Diegu považujú za nesprávne všeobec-
né pravidlo, ktoré sa traduje dlhodobo 
o veku psov, podľa ktorého jeden psí 
rok zodpovedá približne siedmim ľud-
ským rokom. Ich genetické analýzy, 
najnovšie publikované v časopise Cell 
Systems poukazujú na teóriu, že štvor-
nohí priatelia so vzrastajúcim vekom 
starnú čoraz pomalšie ako ich ľudská 
“rodina”. 

Šteniatka a mladí psíci starnú ob-
zvlášť rýchlo v porovnaní s ľuďmi, ale 
neskôr sa proces ich starnutia spoma-
ľuje. Namiesto jednoduchého sedem-
ročného pravidla, vedci na základe 
svojich štúdií na viac ako stovke lab-
radorských retíverov navrhujú trochu 
komplikovanejšiu formuláciu. Podľa 
nej by jednoročný pes nebol porovna-
teľný so sedemročným človekom, ale 
s 31 ročným človekom, štvorročný pes 
až s 53 ročným človekom. V deviatom 
roku života tak pes dosahuje porov-
nateľnú starobu ako ľudia vo veku 66 

rokov.
Vedci sa vo svojom výskume za-

merali na drobné zmeny v DNA. Tieto 
početné mutácie DNA sa vyskytujú u 
ľudí aj u psov. Tvoria ich určité vzorce v 
genóme, ktoré naznačujú životnú fázu 
jednotlivca. Vedci to využili a prišli na 
dokázateľnú jednotnosť schémy star-
nutia organizmu psov i ľudí.A z toho 
potom vznikol ich vzorec starnutia psí-
kov. Prečo je to dôležité? Veterinárni le-
kári neraz používali staré sedemročné 
pravidlo a od toho záviseli aj ich diag-
nostické a terapeutické rozhodnutia. 
Nový vzorec bol však vytvorený iba na 
základe skúmaných retríverov. V prípa-
de ostatných plemien psov, ktoré majú 
nižšiu alebo vyššiu priemernú dĺžku 
života, sa vzorec môže líšiť.

Ak máte doma zástupcu labrador-
ského plemena, tak po novom berte do 
úvahy, že váš, napríklad päťročný psík, 
si práve užíva zrelú dospelosť - vek päť-
desiatnikov.

Psi starnú 
nerovnomernejšie ako ľudia

» Zdroj: Cell Systems
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Počas horúcich letných dní hľa-
dáme asi všetci možnosti, ako sa 
čo najlepšie schladiť a osviežiť. 
Okrem pobytu pri vode nám dob-
re padnú osviežujúce nápoje. Ďal-
šou výbornou voľbou sú nanuky 
ale aj možno o čosi menej známe 
sorbety. 

Chystáte domácu oslavu či letnú pár-
ty? Pripravte doma chutné limonády, 
smoothie, nanuky, zmrzlinu či sorbety z 
čerstvých a kvalitných surovín. Blízky i 
priatelia to istotne ocenia.

Sorbet z červeného melóna
Suroviny: 120 ml vody, 500 g červené-

ho melónu, 3 PL práškového cukru, 1 ČL 
nastrúhanej citrónovej kôry

Postup: Vodu zmiešame s cuk-
rom, citrónovou kôrou a varíme kým 
sa cukor nerozpustí. Potom necháme 
vychladnúť. Zatiaľ zbavíme melón ja-
dierok, nakrájame ho na malé kúsky a 
rozmixujeme. Rozmixovanú zmes zmie-
šame s vychladnutou cukrovou vodou 
a vložíme do chladničky. Po hodine 
preložíme sorbet do nádoby vhodnej na 
mrazenie a vložíme  do mrazničky. Mra-
zíme aspoň 4 hodiny, pričom každú pol-
hodinu zmes premiešavame vidličkou. 
Podávame v miskách zdobený lístkami 
mäty alebo medovky.

Malinový sorbet
Suroviny: 250 ml vody, 500 g malín, 

250 g práškového cukru, 1 ČL čerstvej 
citrónovej šťavy

Postup: Vodu zmiešame s cukrom a 
zahrievame kým sa cukor nerozpustí. 
Potom do hrnca k sirupu vsypeme ma-
liny a varíme ich za stáleho miešania 
až kým sa rozvaria a vznikne malinové 
pyré. To následne scedíme do misky 
tak, aby sa tam nedostali zrniečka. Ne-
cháme vychladnúť. Potom vmiešame 
citrónovú šťavu a misku vložíme do 

chladničky. Po hodine preložíme sorbet 
do nádoby vhodnej na mrazenie a vlo-
žíme do mrazničky. Mrazíme aspoň 4 
hodiny, pričom každú polhodinu zmes 
premiešavame vidličkou. Podávame na 
tanierikoch zdobený malinami a lístka-
mi mäty alebo medovky.

Náš tip: Ak je sorbet určený dospe-
lým, môžete doň tesne pred podávaním 
primiešať pár kvapiek malinového liké-
ru.

Čučoriedkové nanuky
Suroviny: 250 g čučoriedok, 150 g 

kryštálového cukru, 150 ml vody, šťava 
z polovice citróna

Postup: Z vody a kryštálového cukru 
uvaríme na miernom ohni hustý cukro-
vý sirup a necháme vychladnúť. Potom 
sirupom zalejeme čučoriedky, pridáme 
tiež citrónovou šťavu a rozmixujeme 
ponorným mixérom. Zmes nalejeme do 
nádobiek určených na výrobu nanukov 
a uložíme ich aspoň na tri hodiny do 

mrazničky.
Náš tip: Ak nanuky pred podávaním 

krátko podržíte pod horúcou tečúcou 
vodou, budú sa vám ľahšie vyberať z 
formičiek.

Banánová zmrzlina
Suroviny: 5 banánov, 3 lyžice grécke-

ho jogurtu, 2 lyžice arašidového masla
Postup: Deň vopred zbavíme banány 

šupy, nakrájame ich na kolieska a dáme 
do mrazničky. Na druhý deň vložíme 
ešte zmrazené banány spolu s arašido-
vým maslom a gréckym jogurtom do 
mixéru a všetko dohladka vymixujeme. 
Môžeme ihneď podávať, prípadne odlo-
žiť do mrazničky na neskôr.

Dezert so zmrzlinou a ovocím
Suroviny: 1000 g zmrzliny podľa váš-

ho výberu – hodí sa vanilková prípadne 
mascarpone, 6 bielkov, 300 g kryštálo-
vého cukru, 1 ČL vínneho octu, bobuľo-
vé ovocie, sušienky a mleté pistácie na 
ozdobenie

Postup: Z bielkov vyšľaháme sneh. 
Počas šľahania k nim po lyžičkách 
pridávame cukor a po kvapkách ocot. 
Šľaháme, kým nevznikne pevná pena. 
Naplníme ňou cukrárske vrecko, alebo 
sáčok, ktorému sme odstrihli jeden rož-
tek.

Plech vyložíme papierom na peče-
nie. Z bielkovej peny nastriekame na 
plech krúživým pohybom kolieska v 
tvare snehových pusiniek s priemerom 
asi 7 cm. Vložíme do rúry a pečieme pri 
teplote 140°C asi 40 minút. Po upeče-
ní budú mať pusinky pevný povrch a 
mäkké vnútro. Necháme ich vychlad-
núť. Podávame na dezertom tanieriku 
zdobené kopčekom obľúbenej zmrzliny, 
bobuľovým ovocím a mletými pistácia-
mi a medzi prstami podrvenými sušien-
kami.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Aké by to bolo leto bez nanukov, zmrzliny či skvelých dezertov 

Osviežujúce dobroty na horúce 
dni

Nanuky potešia najmä deti.                                                    foto autor silviarita pixabay

TIP NA LETO Najčítanejšie regionálne noviny

Malinový sorbet môžete podávať aj ako dezert.     foto autor shuettner890 pixabay

Osviežujúca limonáda s bobuľovým 
ovocím.     foto autor silviarita pixabay

Domáce nápoje 
plné ovocia 
Pravdaže nie je asi nič lepšie, 
ako uhasiť smäd čistou vodou. 
Aj podľa odborníkov je obyčajná 
voda najlepšou voľbou. Po nej na-
sleduje stolová minerálna voda s 
obsahom sodíka do 100 mg na li-
ter, potom bylinkové čaje, ovocné 
čaje alebo šťavy či ovocné limoná-
dy. Prinášame zopár tipov na prí-
jemné letné osvieženie v podobe 
domácich limonád a smoothie.

Limonáda s mätou a ovocím
Suroviny: liter vody, šťavu z 1 citró-

na, lyžicu hnedého cukru alebo medu, 
mätu, bobuľové ovocie na dozdobenie 
podľa vlastného výberu - vhodné sú 
maliny, černice aj čučoriedky

Postup: Vodu nalejeme do džbánu 
a rozmiešame v nej cukor alebo med. 
Mätu dôkladne umyjeme a osušíme. 
Do vody primiešame šťavu z citróna a 
lístky mäty. Limonádu podávame v po-
hároch naplnených bobuľovým ovo-
cím a dozdobených bylinkami.

Smoothie s melónom, 
banánom a malinami

Suroviny: 300 g červeného melóna, 
banán, 100 g malín

Postup: Červený melón pokrájame 
na menšie časti a vložíme do mixéra. 
Pridáme banán zbavený šupy a umyté 
maliny. Všetko dobre rozmixujeme.

Miešaný nápoj 
s bazovým sirupoma

Suroviny: na jeden pohár potrebu-
jeme 3 cl bazového sirupu, 8 lístkov 
mäty, nealkoholické šumivé

Postup: Pohár naplníme ľadom a 
pridáme 3 cl bazového sirupu a zopár 
lístkov mäty. Dolejeme nealkoholic-
kým šumivým a premiešame lyžičkou.
Náš tip: Ak budete nápoj servírovať do-
spelým, môžete nealkoholické šumivé 
zameniť za sekt.

Smoothie si môžete pripraviť z kom-
binácií rôznych druhov ovocia či ze-
leniny, podľa vlastnej chuti. 

foto autor silviarita pixabay
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PREPICHY
        POD CESTY

V závere júna v obci Ľubotice v blíz-
kosti Prešova otvorila svoju predaj-
nú prevádzku známa sieť drogérií. 
Je taká istá, ako desiatky ostatných, 
no v niečom predsa len výnimočná.

Jej kompletné personálne obsade-
nie, teda vedúca a  tri spolupracovníč-
ky, sú všetko žiačky odborného výcvi-
ku, s  ktorými sieť spolupracuje už od 
ich nástupu na strednú školu v  roku 
2012 a ktorú vyštudovali s  jej podpo-
rou. Ide tak nielen o  historicky prvú 
filiálku, ktorú riadia len absolventi od-
borného výcviku, ale o prvú obchodnú 
prevádzku tohto druhu na Slovensku 
vôbec.

Všetky dámy študovali na Strednej 
odbornej škole obchodu a služieb v Pre-
šove s  podporou budúceho zamest-
návateľa. Vedúca filiálky a  dve spolu-
pracovníčky ukončili štúdium v  roku 
2016 a zaujímavosťou je, že práve ony 
sú prvé tri vybrané talenty vôbec. Jed-
na spolupracovníčka je o  rok mladšia 
a  ukončila svoje štúdium v  roku 2017. 
Všetky počas štyroch rokov na stred-
nej odbornej škole praxovali v reálnom 
obchodnom prostredí a po maturite ih-
neď nastúpili do trvalého pracovného 
pomeru, odvtedy pracovali na rôznych 
filiálkach v rámci mesta Prešov. 

Jedna zo žiačok sa úspešne ka-
riérne vypracovala cez absolventku 
štúdia, predavačku, zástupkyňu,až 
na manažérsku pozíciu vedúcej fili-

álky, čo poukazuje na opodstatne-
nosť takéhoto typu štúdia. Je aktívna 
aj v  oblasti interného vzdelávania v 
spoločnosti, je členkou tímu rozvoja 
spolupracovníkov a účastníčkou akre-
ditovaného vzdelávacieho programu 
drogerista.  Od septembra 2020 bude 
certifikovanou inštruktorkou žiakov 
odborného výcviku duálneho vzdelá-
vania a na nasledujúci školský rok jej 
bude priradený na filiálku aj jeden žiak 
na odborný výcvik.

Výhodou duálneho vzdelávania 
je jednoznačne príprava kvalifikova-
ných a do pracovného života priprave-
ných mladých ľudí, ktorí po úspešnom 
ukončení štúdia môžu ihneď nastúpiť 
do pracovného pomeru. Taktiež je jeho 
prínosom intenzívnejšia komunikácia 
a spolupráca so strednými odbornými 
školami v prepájaní teórie s praxou, čo 
v  konečnom dôsledku prináša väčšiu 
spokojnosť nielen mladých ľudí, žia-
kov, ale následne aj zákazníkov obcho-
du, ktorí sú veľmi dôležití. 

Na Slovenskú úplne prvá

» red - zo zdrojov TS

15. júla 1799     
našiel francúzsky kapitán Pierre-François 
Bouchard v egyptskej dedine Rosette ka-
mennú dosku s vytesaným textom, ktorá 
pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy.

Výročia a udalosti

16. júla 1880      
dostala v Kanade Dr. Emily Howard Stoweová ako prvá žena licen-
ciu na výkon lekárskej praxe.

Výročia a udalosti
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Minister životného prostredia Ján 
Budaj sa podpisom memoranda o 
spolupráci pri ochrane a obnove Du-
naja prihlásil k myšlienke vytvoriť 
Bratislavský dunajský park.

„Víziou Bratislavského dunajské-
ho parku je prispieť k zmierneniu dô-
sledkov klimatickej zmeny – vďaka re-
vitalizačným opatreniam zlepšiť odtok 
cez inundačné územie, obnoviť vodné 
plochy a mokrade, a čo je dôležité, pod-
poriť mäkký turizmus. Bratislavčania 
a návštevníci hlavného mesta získajú 
prístup k jedinečným dunajským bre-
hom s možnosťou aktívnej turistiky či 
oddychu, jednoducho prostredie s prí-
jemnejšou klímou najmä počas letných 
horúčav.“ Povedal minister Ján Budaj.

Spoluautormi iniciatívy Bratislav-
ského dunajského parku sú uznávaní 
architekti, urbanisti, prírodovedci, 
ochrancovia prírody a vodohospodári. 
Inšpirovali sa zahraničnými projektmi, 
predovšetkým v rekreačnom využití 
Dunaja vo Viedni, či revitalizácii rieky 
Isar v Mníchove. Napokon, rakúsky 
národný park Donauauen sa tiahne až 
takmer k hranici Slovenska a Bratislav-
ský dunajský park by naň mohol priro-
dzene nadväzovať.

Celková rozloha plánovaného Bra-
tislavského dunajského parku pred-
stavuje 1954 hektárov. Súčasťou parku 

má byť slovenský úsek pravého brehu 
Dunaja v Bratislave, ucelený úsek od 
rakúskej po maďarskú hranicu, dlhý 
20 kilometrov s perspektívou rozšíre-
nia o vhodné územia aj na ľavom brehu 
rieky. Jeho návštevníci budú mať k dis-
pozícii vyše 110 km ciest a chodníkov 
rôzneho charakteru. Vybudujú sa tu 
pozorovacie stanoviská vtákov, obno-
via sa prírodné brehy s plážami, vytvo-
ria sa oddychové miesta na piknik a re-
lax, ale aj desiatky kilometrov nových 
cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia 
už v súčasnosti vyťaženú bratislavskú 
hrádzu. Zásadnejšou úpravou by malo 
prejsť územie Lida medzi Starým mos-
tom a mostom Apollo.

Projekt 
Dunajského parku dostal šancu

» red

Počas každoročného Dňa nezávis-
losti v USA sa vždy niekoľko ľudí do-
slova udusí párkom v rožku - u nás 
tiež obľúbeným hot-dogom. Sú tam 
však aj iní experti.

Sedemdesiatpäť párkov v rožku za 
desať minút. To je tohotoročný rekord 
istého žrúta menom Joey Chestnut. 
Prerátané na energetický príjem - je 
to 92109.6 kilojoulov. Iba pre predsta-
vu - jeden priemerný bravčový rezeň 
má 1300 kilojaulov. Na zabezpečenie 
energetickej rovnováhy v organizme je 
potrebné, aby priemerne zaťažený (fy-
zicky i duševne) dospelý človek denne 
prijal cca 8 400 kilojoulov energie. 

Je celkom možné, že súťažné jede-
nie hot-dogov v New Yorku by sa dalo 
opísať ako prototyp tradície - udalosť, 
pri ktorej sa oslavuje Deň nezávislosti 
masívnou konzumáciou párku v rožku.

Tento rok doterajší šampión Joey 
Chestnut, na Coney Island v New Yorku 
ustanovil nový osobný rekord. Podľa 
organizátorov súťaže má 36-ročný víťaz 
prezývku „Čeľuste“ a súčasne aj nový 
svetový rekord. Joey Chestnut skonzu-
moval za desať minút 22 tisíc kalórií. 
Striebro získal 31 ročný Darron Bree-
den, ten zlikvidoval za desať minút 42 
rožkov. Ak chcete poznať víťaza v ka-
tegórii ženy - potom víťazkou sa stala 
Miki Sudo, ktorá zvládla za desať minút 
zhltnúť 48 a pol párka v rožku. 

Účastníci súťaže zvyčajne stoja 

blízko seba pri dlhom stole pred fandia-
cim publikom a tlačia do seba hot-dogy 
obomi rukami. Avšak kvôli pandémii 
sa tento rok zápolenie uskutočnilo bez 
divákov, no bola vysielané naživo v te-
levízii. Súťažiaci boli od seba oddelení 
plastovými stenami.

Súťažný večer v plážovej štvrti Co-
ney Island sa datuje od marketingovej 
kampane v roku 1972 a koná sa každo-
ročne 4. júla v Deň nezávislosti Spoje-
ných štátov. Organizátorom je reštau-
rácia rýchleho občerstvenia Nathan‘s 
Famous, ktorá funguje v nepretržitej 
prevádzke už od roku 1916.

Za desať minút 75 hot-dogov

» red
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www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 
ZRUBOVÝ OBKLAD, 

-

OBKLADY
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0915 863 227 
0911 168 982
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

PONUKA NA PRENÁJOM 
nebytový priestor č. 3 – 131,45 m2 
v novom PD v Bardejove pri Hypernove.
www.prenajom.la-carne.sk
Prenájom od: 07.2020
Naše požiadavky na budúceho 
nájomcu sú :
-  Nájomný vzťah min po dobu 3 rokov / doba 
   určitá/ s opciou na ďalších 3 rokov.
-  Čisté nájomné za prenajatú plochu 13 €/m2 
   na mesiac.
-  Zábezpeka vo výške 3 mesiace vopred.
-  Mesačné platby nájomného vopred.

TEL.: +421 907 363 315
E-MAIL: lazor@la-carne.sk
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Rakúska agentúra St. Elisabeth
v meste Wels, Horné Rakúsko

 0908 038 914
 0043 7242 44371
     rakúske číslo na sektretariát
 office@krankenbetreuung.at

Hľadá zdravotnícky personál
 zdravotné sestry

 diplomované zdr. sestry

 skúsené opatrovateľky

TEST ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur

 zistí povahu a príčinu Vášho ochorenia
 funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
 čo Váš organizmus potrebuje
 test patogénov, alergie, potravín
 bezbolestné a vhodné aj pre deti
 trvá 60-90 min., výsledky ihneď

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultúry č. dverí 116
Objednajte sa telefonicky: 0944 535 568
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt

Prešov
Najnižšie podanie: 82 200 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 13.08.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Konferenčná miestnosť, 
na 1.poschodí, Penzión Tavel, 
Slovenská 19, 080 01 Prešov.
Dražobná zábezpeka: 
12 000,00 EUR

Predmet dražby: trojizbový byt  o výmere 75,40 m2, na ul. Ďumbierska 
v meste Prešov. Byt č. 4 je na 1.p., vchod č. 20, v bytovom dome súpisné 
č. 6897. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového 
domu a na príslušenstve je o veľkosti 73/4140. Spoluvlastnícky podiel na 
pozemkoch parc.č. 14302/146 je  o veľkosti 73/4140. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 8985, 9196, k.ú. Prešov. 

Kontakt: 02/32202724, 
drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

11. júla 1843      
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom 
kodifikovali spisovnú slovenčinu.

Výročia a udalosti

14. júla 1933       
„Gleichschaltung“: v Nemecku boli zaká-
zané všetky politické strany okrem NSDAP.

Výročia a udalosti

17. júla 1918        
popravili boľševici cára Mikuláša II. s ro-
dinou.

Výročia a udalosti

PONUKA PRÁCE 

OSTRAVA 
ŠTETI

0800 500 091
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma
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Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou
penziou a bohatým programom 
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň

poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
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Klimatizácie
na splátky

®

0915 863 995


