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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 20 730 domácností 

KOŠICKO okolie

Č. 33 / 20. AUGUST 2021 / 25. ROČNÍK
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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

PENIAZE NA RUKU!
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457
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arsichvozidiel@gma
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Všetky formality

vybavíme za Vás

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

Fejova 1
- pri reštaurácii Stará Sýpka
- vchod priamo z ulice, LTÁ REKLAMA

0904 031 113

Hviezdoslavova 18
- oproti VÚB BANKE (vo dvore)

NAŠE POBO KY:
NONSTOP (VYBAVTE SI PÔ I KUAJ CEZMOBIL)

od 300€ do 20 000€

ahojR
Nové, lepšie pô i ky

Moldava n/B. KOŠICE
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA
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25
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0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

. 78
KOŠICE
055/685 57 87

výrobca

- %-30%

VÁŠ VLASTNÝ EXKLUZÍVNY DESTILÁT
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu

kosenie.kosenie@gmail.com I 0949 887 569

Kosenie I
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Tel. č. 
0911 917 502 

0911 134 702

Upratovanie domácností, kancelárií, 
spoločenskych hál, bytových vchodov. 

email: roberthimal@gmail.com
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-0

00
7-

1

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 370€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM

66
-0

00
8-

1

PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30% ZĽAVY
do 30%

zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

SKLADNÁ 1 / ČAŇA
1. POSCHODIE, STARÉ NÁKUPNÉ STREDISKO NAD TESCOM

www.samoplus.sk
plus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU
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PREPICHY
        POD CESTY

www.regionpress.sk
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Maľovanie, stierkovanie, sieťkovanie,
omietky, plávajúce podlahy,

drobné stavebné práce ¦ 0909 103 422
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE
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ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM 0905 603 859

PÍLENIE A LIKVIDÁCIA RIZIKOVÝCH STROMOV, 
ŠTIEPKOVANIE , ODVOZ HMOTY 0905  161  243
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PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP

Rastislavova 68, Košice www.abtex.sk
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Mnohí politici vnímajú svojich obča-
nov ako zlých ľudí, ktorých treba sle-
dovať, viesť a chrániť. 

Niektorí šéfovia si myslia o  svojicha
podriadených, že ich treba kontrolovať, 
lebo majú sklony zašívať sa, podvádzať 
a  kradnúť. Mnohí ekológovia považujú
človeka na zemi na ničivý mor. Katastro-
fy a  pandémie ukazujú skutočnú tvár
človeka. Áno, vždy sa nájdu takí, ktorí
vykrádajú zničené domy alebo okrádajú
chorých a  mŕtvych. Ale drvivá väčšina 
pomáha tým, ktorí to potrebujú. Ľudia sú
dobrí a práve v ťažkých časoch nachádza-
me v sebe to najlepšie. V médiách vidíme
často vybuchujúce bomby, utekajúcich 
ľudí, zemetrasenia, tornáda alebo  zni-
čené budovy. Ale v obraze nevidieť ľudí, 
ktorí pomáhajú trpiacim a  bezmocným. 
Aj v bežnom živote, bez vojen a katastrof,
väčšina ľudí nekradne, vracajú stratené 
peňaženky a pomáhajú druhým.

Pre ľudí je prirodzené robiť dobré 
veci. Je to základný zdroj radosti. Há-
dajte, kto má z  poznania prirodzeného
dobra v ľuďoch strach? Ľudia, ktorí sú 
motivovaní robiť dobro, nepotrebujú nad 
sebou politikov ani manažérov. Vedia
spolupracovať v sieti bez dozorcov a au-
dítorov, sú schopní spravovať si svoje ko-

munity aj bez úradníkov. 
Médiá nám prinášajú rôzne reality ú

show. Dovezú ľudí do divočiny na ostrov 
a ukazujú rôzne podrazy a konflikty me-
dzi nimi. Existujú však reálne príklady 
ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situ-
ácie a  prežili vďaka vzájomnej dôvere, 
spolupráci a  pomoci. V  reálnom živote
ide o prežitie. V reality show o „zábavu,“ 
ktorá sa vytvára štvaním a  provokova-
ním účinkujúcich, aby sa hádali a robili
si zle. Médiá veria tomu, že negatívne 
a  šokujúce informácie priťahujú pozor-
nosť. A  tak nám ich prinášajú. A  ľudia 
vyzerajú ako sebeckí a  racionálni indi-
vidualisti, bojujúci medzi sebou. Viete
si predstaviť redaktora v  médiách, kto-
rý by ukazoval spoločenstvo, kde ľudia 
spolunažívajú v láske, spolupracujú, dô-
verujú si a nikto nerobí nikomu nič zlé? 
Sledovanosť by 
klesla a  prišie
o  prácu. Nene
me sa kŕmiť otr
ným krmivom, 
prinášajú médi
staňme dobrí, 
najme dobro
a  dostaneme
radosť.

Nie sme zlí

» Ján Košturiak

možno 
el by 
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ktoré 
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Ponúkam
za výhodnú cenu
KOMPLETNÉ

ČISTENIE
KOPANÝCH
STUDNÍ

tel.0905 764 689
88
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Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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Vchodové dvere
do rodinných domov

e-mail: bf-trade@bf-trade.sk       www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná
5 rokov

tradícia15 rokov

- špičkové profily

- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:
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Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Pri mont

Akcie
sa nekombinujú

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže, úpravy ostenia,
vonkajších a vnútorných parapiet, retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

Brugmann
SALAMANDER

500€
REHAU

700€

Brugmann
SALAMANDER

385€
REHAU

545€

Brugmann
SALAMANDER

510€
REHAU

715€
Brugmann
SALAMANDER

480€
REHAU

610€
AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový profil:

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81

Najvyššia rada okien

66
-0
03
5

LETNÁ AKCIA
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VÝHODNÉ Z AVY!

S T R E Š N É K R Y T I N Y  - P R E D A J A M O N T Á
O D K V A P O V Ý S Y S T É M - S K L A D O M
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VODÁR

0903 11 33 33
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• ODDPAP D • KÚKÚRENIE
nonové rozzvov dy,
prípípojky, opopravy,
innštš alalácá ia spopotrebičičov
... s vodoouu si pporraaddíímee ...

24
HODINOVÝ

SERVIS
Po n d e l o k - P i a t o k

9 : 0 0 - 1 7 : 0 0  h o dAMI

P R AC OV N É  O D E VY
montérky, obuv, rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0 9 0 4  2 9 6  5 9 5
aneta.dugasova@gmail.com

VÝŠ I V KY  už od 1 ks

tričká, mikiny, uteráky

krstné košieľky
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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 18 00 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS
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realizácia: striech-plech, beton, škridla
� Plech aj na ETERNIT a trapez na fasádu

likvidácia azbestu - BEZKONKURENČNÉ CENY

PERFEKTNÉ riešenie
� Maloformát krytina - manzardové strechy, odkvapy 

/tzv. čínske MIN. ODPAD/

www strechyzecolt.sk � 0915 950 810
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AKCIA

INZERCIA

KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

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    42.810 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 (20.730 domácností)
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10944 047 008, 0903 634 202

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

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
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SIETE PROTI
HMYZU

SERVIS
MONTÁŽÁŽ
DODANIE
OPRAVA

Dôchodcovia a ZŤP, zľavy do 30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy
je potrebné nahlásiť  vopred pri zameraní technikovi 
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
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21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti

AUGUST

 
 

 

 

20.  Anabela, 

 Liliana

21.  Jana

22.  Tichomír
23.  Filip

24.  Bartolomej

25.  Ľudovít

26.  Samuel

27.  Silvia

28.  Augustín

29.  Nikola, 
 Nikolaj
30.  Ružena

31.  Nora
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Vyrábame autokľúče, otvárame autá,
kódujeme diaľkové, servisujeme kľúče, ...
A samozrejme aj klasické a bezpečnostné
kľúce na doma, systém generálneho kľúča, ...
Zavolajte a dohodneme postup. Ďakujeme. 

www.obuvkluce.sk                 www.autoklucekosice.sk

  volajte:                                    Košice a okolie

0918 549 903
AUTOKĽÚČE

| |

ÚAA

2xx v KKOŠIICIAACH

DDENNEE 9:000-200:00
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

44444446666666000000000000000000€€€€€€€ 4442222999944422299994442229999€€€€€€€€€599€€€ 55333999555333999555333999€€€€€€€€€€

Alžbetina 33  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

montáži

AKCIA
nnaa zaatteepppleeennniee 

rroodinnnýýýcchh  dddooommmmoovvv
| uhlíkový polystyrén 

v cene obyčajného |

ood 69990€
Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

VVV ceeeennee ookieen je zahrnuté:

dedemmmoonnttáážžž, mmmmmoooonntážž, vvysprávky, vonkajššie
aa vvnnúúttoorrnénéé pppaarrapeetty, mikroventilácia,,

rreettiaazzkoooovvvéé ccelootieniace žalúzie,
zddvvííhhaačč kkkrrríííddla, DDPPH, odvoz zdarma

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Alžbetina 33  ¦  Košice

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je  25. augusta 2021
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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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PVCOkná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu

WWW.REGIONPRESS.SK

Občianska
riadková
inzercia

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty /predaj 3
byty /prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality /iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

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

Príklad:
RP KE 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.

» Kúpim Simson aj ne-
pojazdný PONÚKNITE 
0949505827

» Kúpim staré, mecha-
nické hodinky, bankov-
ky, mince. Tel. 0905/767 
777

02 AUTO-MOTO / iné

11 HOBBY A ŠPORT 

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 

88
-0
09
3

ČISTENIE FASÁD A STRIECH
komplexné čistenie fasád a striech
     práca s certifikovanými prípravkami
          obhliadka a cenová ponuka ZDARMA

www.mkcisteniefasad.sk
info@mkcisteniefasad.sk     +421 908 508 031

MKcisteniefasad

MKcisteniefasad
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vybav a má uzatvorené zmluvy

   so všetkými zdravotnými pois i

 a a pomocou najnovších technológií

ového tomografu a dentálneho mikroskopu

“All-on-four” (všetko na štyroch) je populárna
metóda implantácie zubov, v ktorej sú

implanto ustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ak Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubn vyšujú
spok komfort pacientov.

Výhody:
 mo v Vašu

tézu

 bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov

 minimum kontraindikácií

rýchle vhojenie

miniimplantátov

 mo tého

enia

Implantáty All-on-4®

Pracujeme so všetkými typmi implantátov.
Ponúkame viacero mo zubov.HAPPYDENT, s.r.o.

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

LASTI

IMPLANTOLÓGIE

  | f @ .

www. aa .sk

Nájdete nás

/Medicínske centrum/ KOŠICE

Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, po-
užíva sa aj v kozmetike. Za posledných de-
sať rokov na trh dorazili produkty s látkou 
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotníc-
ka organizácia spomína klinicky overené 
účinky proti epilepsii, základný výskum po-
tvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti. 
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum 
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe 
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%. 

Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z  listov 
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technic-
ká plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté 
časy v  19. storočí, rástla až na 20-tisícoch 
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrába-
li z jej stonky vlákna na plátno a laná, z paz-
deria napríklad izolačný materiál, listami 
a  kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu 
siatu poznali už v  starovekej Číne. V roku 
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej 
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.

V 20. storočí pestovanie konope ustú-
pilo kvôli zámene technického konope 
s indickým, z ktorého je možné vyrábať 
marihuanu. Technické konope však nemá 
nič spoločné s  marihuanou, pretože obsa-
huje len zanedbateľné a  neškodné množ-
stvo psychotropnej látky THC. Za to sa však 
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré 

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodar-
ne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich 
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej 
tradícii sa už pripája moderná veda. 

Na začiatku je pestovanie a zber konopy 
siatej. „Farmárov máme napríklad v  Ta-
liansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal 

Tőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB-
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. 
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne 
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov 
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD 
vyextrahuje vedecky overenou metódou. 
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v  98 
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú 
desiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ 
tvrdí M. Tőzsér.

Niektoré CBD výrobky však aj po spracova-
ní obsahujú malé množstvo THC na hranici 
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“ 
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto 
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti 
a sú certifikované pre svoju neškodnosť. 

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú 
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj 
vo farmaceutickom priemysle a  čoraz ob-
ľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 % 
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pra-
vidiel, v akej forme sa môže CBD predávať 
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále 
nové a nové potenciálne možnosti tejto lát-
ky pre ľudský organizmus. Preto možno oča-
kávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty 
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už te-
raz sa úspešne používa proti nespavosti, pri 
úzkostných  stavoch, kožných problémoch, 
ale aj pri neurodegeneratívných ochore-
niach ako Alzheimerova, Parkinsonova 
choroba, roztrúsenej skleróze a chronických 
bolestiach kĺbov a svalov.

Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu 
vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina 
substancií je stále organického pôvodu. Aj 
z  tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prí-
rodnej alternatíve alebo doplnku k chemic-
ky vyrobeným liekom.             » red.

Z konope sme kedysi robili 
plátno, dnes najmä CBD

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 23. 8.

119
-25%

(1 kg = 4,76)

250 g

Gouda
• blok

Kuracie 
prsné rezne 379

-32%
cena za 1 kg

Bambino  
• tavený syr v čr�evku

099

-37%

(100 g = 0,66)

150 g

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

199
Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

• bez kost�, v celku 419

-20%
cena za 1 kg

Smotanový jogurt 
• rôzne druhy

079

-20%

(1 l = 3,16)

250 ml

Smotana 

• 33 % tuku 

Mleté 
mäso mix

349
Supercena

1 kg balenie
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739
Supercena

(1 l = 10,56)

0,7 l

079

Supercena

0,66)

100/120 ml

Magnum
• rôzne druhy

099

-37%

(100 g = 0,50)

200 g

Vajcia "M"

169
20 kusov

Kozel

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

449
• parfumovaný
• 3-vrstvový

99

125 kusov

019

-34%

(1 l = 0,10)

2 l

38 % 

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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www.tonystav.sk

0911 639 003

Predaj ových plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme z avy pre realiz torov a oodberate ov !!!

Gabi nový plot

Region lny skladGabi ny - siete

Gabi nový plot

Region lny skladGabi ny - siete

Bolo to dávno, keď sa u nás na seba 
ľudia usmievali. Arogancia, na-
dutosť, domýšľavosť či spupnosť 
je však novodobá pandemicky sa 
šíriaca negatívna charakterová 
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“. 

Každý chce mať svoj vlastný 
priestor, každý chce mať svoje osob-
né záujmy, ktoré si udržiava alebo 
rozvíja prevažne na úkor iných. Či už
ľudí alebo ostatnej prírody. Ignoruje 
pritom, že aj iní chcú mať svoje iné 
vlastné priestory, osobné záujmy. To, 
čo si vyhradzuje ako svoje vlastné ne-
odňateľné právo, automaticky upiera
iným. Z našej spoločnosti sa vytratila
úcta a rešpekt. A to dokonca aj úcta k 
sebe samým. Nahradila ich arogancia
a ignorácia. A celoročne a všade pre-
kvitajúca hlúposť.

Iba sa ticho a s čoraz väčšímz
úžasom prizeráme, čo si arogantní 
ignoranti dovoľujú. A naozaj, nie,
nemyslím iba tých v uliciach a na ná-
mestiach.

Rovnako arogantní a ignorantskí 
sú aj tí, ktorí nám tvrdia, že na to majú
dokonca od nás mandát, nezrušiteľný 
mandát a to na celé štyri roky. Inak by 
vraj boli porušené ich práva.

A kde sú naše práva? Nás, ktorí
nechodia kričať na námestia, neblo-
kujú dopravu, nás, ktorí „iba“ chceme 

dôstejne prežiť, ak nie už priam žiť? 
Kde je naše právo na pokoj, šťastie, 
ľudskú dôstojnosť? A či máme iba
povinnosť drieť, odvádzať dane a od-
vody na tých, ktorí sa oháňajú man-
dátom, ktorý predsa už dávno stratili
svojim správaním sa k občanom?

Máme iba povinnosť slúžiť aroť -
gantným ignorantom a tak, ako sa
vraví – inak „držať hubu a krok“? A
platiť? A pozerať sa, ako sa s našimi
odvodmi šafári? Pozerať sa na aro-
gantné tváre na tlačovkách? Na tých,
ktorí sa s nami už o ničom nebavia, 
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodu-
jú z pohľadu vlastných potrieb a pre
udržanie moci ich strán?

Kombinácia arogancie a igno-
rácie je nebezpečný elixír. A Sloven-
sko je vďaka nemu v smrteľnom kŕči.
Nikto tu nie je „niečo viac“ ako iný. 
A tí, ktorí si myslia, že im patrí celý 
vesmír, sa tragicky mýlia. Na úkor
nás všetkých. Škoda, skúsme proti
tomu niečo ur
me priestor ar
ignorácii. Vráťm
čias, keď sme e
ľudskí!

Arogancia lomcuje 
kedysi priateľským Slovenskom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

robiť, nedaj-
rogancii a 
me sa do 

ešte boli aj 

Najmä ženám (ale aj mužom), naro-
deným v r. 1957-65 nebola podľa vtedy 
platného zákona  zohľadnená výcho-
va detí pri znížení dôchodkového 
veku. Sociálna poisťovňa postupne 
vypláca kompenzáciu. 

Viacero poistencov sa na ňu obracia 
s otázkami, či na kompenzáciu majú au-
tomaticky nárok. Pravidlá spôsobu kom-
penzácie a okruh poistencov stanovuje 
zákon o sociálnom poistení, ktorý od 1. 
januára 2021 nanovo definoval určovanie 
dôchodkového veku.

Kompenzáciu možno priznať iba 
tým, ktorým sa podľa novej právnej úpra-
vy dôchodkový vek zmenil. Niektorým 
ženám sa však nezmenil. Ide o ženy na-
rodené v rokoch:
• 1957 – 1958, ktoré vychovali tri a viac 
detí,
• 1959 – 1963, ktoré vychovali päť a viac 
detí.

Zároveň platí, že nárok na kompen-
záciu má len ten poistenec, ktorý by novo 
určený vek bol dosiahol pred 1. januárom 
2021, teda v období, kedy mu v tom čase 
účinný zákon určoval neskorší vek od-
chodu do dôchodku. Tí, ktorí dovŕšili dô-
chodkový vek až po 31. decembri 2020, už 
do dôchodku môžu ísť skôr, a to od veku, 
ktorý platí podľa nových pravidiel. Zákon 
im preto nepriznáva nárok na kompenzá-
ciu. Tým, ktorým kompenzácia patrí, ju 

Sociálna poisťovňa priznáva automatic-
ky, netreba o nič žiadať.

To, či sa poistencovi od 1. januára 2021 
zmenil dôchodkový vek, je možné zistiť 
prostredníctvom kalkulačky na výpočet 
dôchodkového veku, ktorá je dostupná 
na webe Sociálnej poisťovne pod nA ešte 
jedno upozornenie pre dôchodcov - do 31. 
augusta 2021 je potrebné oznámiť výšku 
dôchodku zo zahraničia. Dôchodcovia, 
ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, 
majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť 
Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto 
dôchodku. Tento rok je potrebné informá-
ciu zaslať už do 31. augusta 2021.

Oznámenie o výške dôchodku zo 
zahraničia Sociálna poisťovňa potrebuje 
pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto 
roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, 
čo je o mesiac skôr ako minulý rok. Zákon 
stanovil aj skorší termín, do ktorého tre-
ba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny 
oznámiť – a to do 31. augusta 2021.

Postup pri oznámení výšky dôchod-
ku je rovnaký ako minulý rok. Dôchod-
covia tak urobia prostredníctvom e-for-
mulára, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne. Použitie 
e-formulára je jednoduché. Po vyplnení 
základných identifikačných údajov dô-
chodca uvedie údaje o dôchodku z cu-
dziny a e-formulár odošle do Sociálnej 
poisťovne.

Ako je to 
s kompenzáciami dôchodkov

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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Robí vám problém pochopiť vrstev-
nice alebo neviete čítať z mapy? Vy-
skúšať si výrobu máp či svoj vlastný 
model fiktívnej krajiny môžete v Slo-
venskom múzeu máp v obci Kynceľo-
vá pri Banskej Bystrici. 

Múzeum je jedinečné nielen obsa-
hom svojich expozícií, ale najmä formou, 
akou je zriadené. Návštevníkom umož-
ňuje nazrieť do sveta geografie a karto-
grafie netradičnými interaktívnymi for-
mami. Nájdete v ňom bohatú minulosť a 
výnimočnú súčasnosť kartografie na slo-
venskom území, ale aj tradičné i moder-
né postupy, ktorými sa mapy vytvárajú. 
Vďaka výdobytkom špičkových techno-
lógií a interaktívnych didaktických po-
môcok pre vzdelávanie návštevníci zistia  
aká zábavná môže byť geografia. 

Nie je pieskovisko ako pieskovisko
Múzeum, je miestom, kde si vlastnými 

rukami vytvoríte krajinu s pohoriami, 
dolinami či vzápätí ich premodelujete na 
tok rieky, ktorý ústí do jazera. Prvý a je-
diný pieskový model krajiny s rozšírenou 
realitou na Slovensku je nielen zábavná 
hra v piesku, ale aj didaktická pomôcka 
pri vyučovaní. 

Náhrada vyučovacej hodiny
Expozícia je veľmi vhodná pre školy, 

nakoľko svojou interaktivitou nahradí 
aj vyučovanie zo školských lavíc. „Cez 
letné obdobie mnoho denných táborov 

či letných škôl navštevuje vzdelávacie 
inštitúcie za účelom poznania a samot-
ného vzdelávania. Preto aj naše múzeum 
navštevujú početné skupiny, kde učivo z 
geografie im vysvetlíme jednoduchšou 
a zábavnejšou formou. Učivo si tak skôr 
zapamätajú, keď si môžu niečo vyskúšať, 
chytiť do ruky či vyrobiť. U nás v múzeu 
majú takýchto možností niekoľko. Po-
mocou originálnych kartografických 
pomôcok si vyskúšajú prácu kartografov 
v minulosti a naučia sa obsluhovať po-
čítačový program, pomocou ktorého sa 
vytvára mapa v súčasnosti. Orientáciu 
v krajine podľa turistickej mapy pocho-
pia na drevenom vrstevnicovom modeli 
a pieskovom modeli krajiny,“ približuje 
kurátorka Slovenského múzea máp An-
drea Farkašová.  

Napriek menším priestorovým roz-
merom je táto inštitúcia popularizačno-
-vzdelávacou a kultúrno-technickou 
atrakciou s nadregionálnym významom. 

Zážitkové múzeum, ktoré vás zorientuje

» Zdroj: Slovenské múzeum máp, 
VKÚ Harmanec, s.r.o.

Občania Slovenskej republiky môžu 
vlastniť najviac dva platné cestovné 
pasy. Prvý sa vydáva s desaťročnou, 
druhý s päťročnou platnosťou. Potvr-
dila hovorkyňa Prezídia Policajného 
zboru Denisa Bárdyová.

O vydanie cestovného pasu možno 
požiadať na ktoromkoľvek oddelení do-
kladov okresných riaditeľstiev Policaj-
ného zboru alebo na príslušnom zastu-
piteľskom úrade SR. „Občan musí byť pri 
podaní žiadosti o vydanie cestovného 
pasu osobne prítomný,“ upozornila ho-
vorkyňa. Na oddelenia dokladov je mož-
né sa objednať.

Pri podávaní žiadosti treba preuká-
zať občianstvo v SR. Predložiť treba pre-
to občiansky preukaz, prípadne rodný 
list či cestovný pas. Alternatívou je tiež 
osvedčenie, prípadne potvrdenie o štát-
nom občianstve SR nie staršie ako šesť 
mesiacov od jeho vydania.

Rovnako je potrebné predložiť 
skôr vydaný cestovný pas SR. „Občan 
SR môže byť držiteľom najviac dvoch 
platných cestovných pasov rovnakého 
druhu. Ak ostatné cestovné pasy neodo-
vzdal, je povinný ich odovzdať bezod-
kladne orgánu, ktorý ich vydal, alebo 
zastupiteľskému úradu v zahraničí,“ vy-
svetlila Bárdyová.

Správny poplatok za vydanie pasu 
do 30 dní pre osoby nad 16 rokov je 33 
eur. Za pas pre deti od šiestich do 16 ro-
kov sa platí 13 eur a pre najmenších do 

šiestich rokov osem eur.
V prípade, že občan nie je držiteľom 

žiadneho cestovného pasu a má záujem 
o dva cestovné pasy, môže o ne požiadať 
aj súčasne.

Odcudzenie alebo stratu cestovné-
ho pasu v zahraničí je nutné nahlásiť na 
zastupiteľskom úrade Slovenskej repub-
liky a po návrate na Slovensko tiež na od-
delení dokladov, kde bol doklad vydaný.

Je potrebné priložiť doklad o strate 
alebo odcudzení cestovného dokladu 
od orgánu, kde ste stratu/odcudzenie 
nahlásili, ak je doklad o strate alebo 
odcudzení cestovného pasu v inom ako 
slovenskom alebo českom jazyku, mu-
síte zabezpečiť aj osvedčený preklad do 
štátneho jazyka.

Neohlásením straty, odcudzenia, 
poškodenia alebo zneužitia cestovného 
pasu, sa občan dopúšťa priestupku, za 
ktorý je možné uložiť pokutu až do 331 €.

Vedeli ste, že môžete mať dva pasy?

» red
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OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

27

65

3

47
4

91

9
5

2
36

9

7

54
3
9

617
9

4
S

U

D

O

K

U

4
13

2
9

3
2

1
9

8

2
86

35

8
5

24

9
34

435
689

S

U

D

O

K

U

87
1

3

1
95
8

35
28

3
62

23
8

19
5

8

5
9
679

S

U

D

O

K

U

24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti

22. augusta 1941   
Druhá svetová vojna: nemecké vojská za-
čali blokádu Leningradu

Výročia a udalosti
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Ministerstvo životného prostredia 
plánuje poskytnúť v rámci Operač-
ného programu Kvalita životného 
prostredia značné prostriedky z Ko-
hézneho fondu na podporu budova-
nia verejných kanalizácií, čistiarní 
odpadových vôd a súbežnú výstavbu 
verejných vodovodov.

Od 30. júla 2021 sa v rámci novo vy-
hlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o 
poskytnutie prostriedkov z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
na financovanie budovania verejných 
kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a 
súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Alokácia predmetnej výzvy je aktu-
álne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, 
avšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa 
vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov 
priestor na predloženie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok a pre riadiaci 
orgán na vykonávanie konaní o predlo-
žených žiadostiach.

Ministerstvo plánuje alokáciu navý-
šiť, avšak navýšenie finančných zdrojov 
na výzvu je viazané na schválenie Eu-
rópskou komisiou. Spolu so zdrojmi spo-
lufinancovania zo štátneho rozpočtu a z 
prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdro-
je na podporu projektov vo vyhlásenej 
výzve objem 96 miliónov EUR. Tento ob-
jem zdrojov bude alokovaný na nenávrat-
ný finančný príspevok tým žiadostiam, 

ktoré už boli predložené do konania a v 
čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú 
môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby 
oprávnení žiadatelia v rámci výzvy nevá-
hali s predložením žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a predložili ich čo 
najskôr po vyhlásení tejto výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tej-
to výzvy sú:
• obce,
• združenia obcí (s výlučnou účasťou 
obcí),
• právnické osoby oprávnené na pod-
nikanie v oblasti verejných kanalizácií 
vymedzené v zákone o verejných vodo-
vodoch a verejných kanalizáciách,
• vlastníci verejných kanalizácií podľa 
zákona o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách.

Úplné znenie výzvy na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku bude dostupné na 
webovom sídle www.op-kzp.sk.

Podpora kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd

» Zdroj: MŽP SR

V deň, keď bol riadne naštvaný, bolo to 
24. augusta 1853,  americký šéfkuchár 
George Crum prvý raz pripravil zemia-
kové lupienky. Pre korektnosť musíme 
dodať slovko - „vraj“. A ku všetkému 
prispel jeden nepríjemný hosť.

Zemiakové lupienky alebo hovo-
rovo čipsy sú potravina vyrábaná z na 
jemno narezaných zemiakov, ktoré sú 
upečené na oleji. Obyčajne sa podávajú 
solené ale bežné sú aj pikantné papri-
kové, slaninové, smotanové, či iné prí-
chute.

Za miesto pôvodu lupienkov je pova-
žovaná Saratoga Springs v americkom 
štáte New York. Prvé priemyselne produ-
kované zemiakové lupienky sa objavili 
v USA začiatkom 20. storočia. Pôvodne 
boli balené v papieri alebo v plechov-
kách. Dnes sú pre dlhšiu trvácnosť pro-
duktu balené v plastových vreckách s 
dusíkovou atmosférou.

Vráťme sa však k tomu naštvanému 
kuchárovi. Stalo sa to 24. augusta 1853.  
George Crum, ktorý bol napoly Afričan 
a napoly pôvodný Američan, v tom čase 
pracoval ako kuchár v Saratoga Springs 
v New Yorku. Počas svojej zmeny nespo-
kojný zákazník stále posielal späť ob-
jednávku hranolkov a sťažoval sa, že sú 
príliš hrubé. Frustrovaný Crum pripravil 
novú dávku pomocou zemiakov, ktoré 
boli nakrájané na hrúbku tenkého pa-
piera a opečené do chrumkava. Zákaz-
níkovi, ktorým bol náhodou železničný 

magnát Cornelius Vanderbilt, sa tento 
protest chuťovo prekvapivo páčil..

Zemiakové lupienky si získali veľkú 
popularitu až v 20. rokoch 20. storočia. 
V tom čase začala podnikateľka z Kali-
fornie menom  Laura Scudderová  pre-
dávať smažené čipsy vo voskových pa-
pierových vreciach, ktoré boli uzavreté 
teplou žehličkou, aby sa zabránilo ich 
drobeniu a zároveň boli čerstvé a svie-
že. Postupom času inovatívna metóda 
balenia umožnila po prvýkrát hromad-
nú výrobu a distribúciu zemiakových 
lupienkov, ktorá sa začala v roku 1926. 
Dnes sú čipy balené v plastových vrec-
kách plnených plynným dusíkom, aby 
sa predĺžila trvanlivosť produktu. 

Až v 50. rokoch 20. storočia však ob-
chody začali ponúkať zemiakové lupien-
ky v rôznych príchutiach. Prvé ochutené 
výrobky zo zemiakových lupienkov mali 
dve príchute: syr a cibuľa a soľ a ocot. 

A na svet prišli zemiakové lupienky...

» red
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Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom 

iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou 

iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10., 

4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10., 
25.10.-30.10.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk

OZDRAVNÁ 
REKREÁCIA
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIEBLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY  MZDY  OD 900 € OD 900 € 
DO 1300 €DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

PVC / MARMOLEUM

Strojové čistenie 
+ metalický vosk

0905 613 034
upratko@upratko.sk

HYGIENICKÁ
RENOVÁCIA

PODLÁH
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NÁSTUP IHNEĎ /DOHODOU
HODINA 19-22 EUR

Fakturácia 7 dní a splatnosť 14 dní 

PROFESIE:
� ELEKTRIKÁR :  silnoprúd, 
  slaboprúd
� ZVÁRAČ :TIG,WIG, MAG
� ZÁMOČNÍK
� VODOINŠTALATÉR
� KÚRENÁR
� MURÁR

Znalosť nemčiny a auto výhodou.
Životopisy: praca8f@gmail.com

mpb: 0915 501 509

PRÁCA V NEMECKU  
PRE ŽIVNOSTNÍKOV
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