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Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia 
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti.  
Ceny sú uvedené s DPH. Ponuka platí do 31.12. 2017. Viac informácií získate na na zákaznickej linke 
0650 123 456, vo SWAN CENTRE alebo na www.swan.sk.

TO.doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne

Vyberte si svoju rýchlosť!

9,99 €
až do 25/2 Mbit/s
TO.doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
TO.doma L

mesačne
19,99 €

K službe TO.doma L 

WiFi router iba za 1 € 

(pri 24-mesačnej viazanosti) 

rýchly LTE INTERNET pre váš domov



Editorial
August patrí opaľovaniu našich kanceláriou zbled-
nutých tiel, horúcim prímorským plážam, chladeným 
drinkom a  nezabudnuteľným zážitkom. Augustové 
vydanie magazínu Cafe news je však už tradične 
venované najmä medzinárodnej výstave Agro-
komplex, keďže sme už niekoľko rokov mediálnym 
partnerom podujatia. Pre vás, čitateľov to znamená, 
že budete mať možnosť dozvedieť sa informácie 
o  najnovších trendoch v  poľnohospodárstve a  po-
travinárstve a samozrejme, že vás na aktuálny ročník 
výstavy aj my srdečne pozývame! Aj z tohto dôvodu 
sme zaradili do tohto čísla najmä témy článkov, ktoré 
majú čo to spoločné s „agro, bio či eko tematikou“.

Keďže čerstvá pani Adela Vinczeová je zná-
ma svojím zdravým životným štýlom a  pozitívnym 
vnímaním prírody, požiadali sme ju o  exkluzívny 
rozhovor o  jej detstve, tínedžerských časoch či 
prvých dovolenkách bez rodičov. Aj keď nám napísa-
la, že má „prázdninový režim“, napriek tomu si na nás 
našla čas a odpovedala nám na naše otázky.  V rám-
ci sekcie filmové plátno sme si posvietili na pútavú 

témičku, kde skončili, a  čo dnes robia najznáme-
jšie filmové zvieratá z obľúbených filmov a seriálov. 
Pri radách o  móde si pre nás naša IndianGirl prip-
ravila horúce zábery z  alpskej prírody a  keďže už 
spomínaný Agrokomplex sa koná v  Nitre, pozreli 
sme sa bližšie aj na krásy a  pamiatky tohto výni-
močného mesta ležiaceho uprostred krásnej prírody. 
No a pre pánov tu máme skutočný chlapský skvost, 
a to rozhovor s jedným z najlepších MMA zápasníkov 
Gáborom Borárošom, ktorý nám porozprával, čo 
je jeho najväčšou výhodou pri boji v klietke, ako sa 
psychicky pripravuje na zápasy, aj ako sa mu darí za 
necelý mesiac schudnúť neuveriteľných deväť kíl.

Aj v augustovom čísle sa teda máte na čo tešiť! 
Vidíme sa v  našich obľúbených už stopäťdesiatich 
kaviarňach s  magazínom Cafe news v  ruke, alebo 
priamo na Agrokomplexe v dňoch 17. až 20. 8. v Nitre.

Príjemné čítanie prajeme!

J a n a  K a d l e č í k o v á

r e d a k t o r k a

www.cafenews.sk
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Príďte si vychutnať leto do Wellness Hotela Patince**** a 
zažite nezabudnuteľnú dovolenku plnú slnka, zábavy a 
oddychu! Nájdete u nás až 10 vonkajších a vnútorných 
bazénov s termálnou vodou, 4 tobogány, bohatý animačný 
program a širokú ponuku wellness a SPA procedúr.

už od 179 €  / 2 noci / dospelá osoba 

3 - 8 dňové pobyty v termíne
od 30. 06. do 03. 09. 2017

wellnesspatince.sk
Rezervujte si svoju dovolenku už dnes na:

/WellnessHotelPatince

Letná dovolenka
plná zážitkov!

DETÍ
 ZDARMA*

POBYT

*Pobyt zdarma platí pre deti do 6 rokov bez nároku na lôžko

Letná dovolenkaLetná dovolenka
plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!

Letná dovolenka 
plná zážitkov!
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V KAŽDOM KOLEKTÍVE
som si žila svoje
Je vydatá len pár týždňov, avšak my sa nejdeme pýtať na svadbu, ale na jej život 
predtým, ako sa stala hviezdou televíznej obrazovky. Reč je o čerstvej pani ADELE 
VINCZEOVEJ. My sme sa s ňou trošku vrátili do detstva a k prvým tínedžerským 
zážitkom. Zaujímali nás jej príbehy z čias skákania gumy a nosenia dvoch copov. 
Prezradila nám o prvých dovolenkách bez rodičov, o najobľúbenejších filmoch 
aj o tom, čo večer radi robievajú so svojim manželom Viktorom Vinczem.

Celé Slovensko a minimálne 
polovica susedných krajín 
ťa pozná ako ostrieľanú 
talentovanú moderátorku. Bola 
si už v detstve typ, ktorý sa 
rád prezentoval v súťažiach či 
organizovaní školských akcií?

Chodila som skôr na jazykové súťaže, 
nikdy som však nebola nejaký absolútny 
extrovert. Podľa mňa ani teraz nie som. 
Viem byť aj v úzadí, ale nemám problém 
byť ani stredobodom. Doma som zväčša 
mame farbisto opisovala zážitky zo škôl-
ky a školy, ale pred cudzími som sa skôr 
hanbila.

Na škole si bola ty ten 
vodca, s kým každý chcel 
skákať gumu alebo hrať 
opac opac? Alebo si sa rada 
nechala viesť inými deťmi?

Asi som bola skôr sama za seba a občas 
ma niekto nasledoval. V každom kolek-
tíve som si žila svoje, no skôr som bola 
až na výnimky súčasťou kľúčovej partie. 
Nikdy som však nepotrebovala niekoho 
nasledovať.

Bola si typické snaživé 
dievčatko s dvoma copmi, 
ktoré chcelo mať samé 
jednotky, alebo si školu brala 
ako aktivitu, ktorou treba 
jednoducho prejsť a neriešila si, 
či to bude za jedna alebo za tri?

Nejako som sa príliš známkami nezao-
berala. Mala som predmety s  dobrými 

známkami aj také so slabšími. Škola bola 
pre mňa aj školou života. Učila ma poko-
re v tom zmysle, že som si niekedy mys-
lela svoje, ale nešla som zbytočne do 
konfliktu s učiteľom. Učila ma trpezlivosti 
a prekonávaniu sa, keď sa mi niečo učiť 
nechcelo. Skrátka, samé dobré lekcie do 
života :o)

Akú prvú vec si dostala zo 
zahraničia, keď sa otvorili 
hranice? Ako si to prežívala?

Nám sa otvorili hranice len v rámci so-
cializmu. Žili sme vo východnom Ber-
líne v  komunistickej časti Nemecka. 
Ako dieťa som to veľmi nevnímala, ale 
samozrejme že som zažila psychický aj 
kultúrny šok, keď ma naši šupli do ne-
meckej škôlky a ja som dlho nechápala, 
čo sa deje.

Aké boli tvoje najobľúbenejšie 
filmy ranného mládí? 
Sladké romance alebo 
Smrtonostná pasca?

To si už veľmi nepamätám, ale doteraz sa 
mi páčia filmy skôr vtipné a s pocitmi roz-
právkovosti. Preto sa mi páči Groundhog 
day, Kuky se vrací, Atlas mrakov, alebo 
asi všetky staré české filmy s Menšíkom, 
Sovákom, Janžurovou a  podobne. Ide 
z nich pohoda. A samozrejme Pelíšky.

A tvoja prvá prečítaná 
kniha? Ktorého autora 
dodnes uchovávaš a nikdy 
sa jeho kníh nezbavíš?

Určite to boli Osmijankove rozprávky od 
Kristy Bendovej. Doteraz si s mužom po 
večeroch čítame z nej rozprávky.

A čo šport? Ako dieťa 
si chcela byť baletkou, 
tanečnicou alebo ťa lákali 
drsnejšie či tímové športy?

Chodila som na plávanie, na judo, na ba-
let asi pol roka, na ničom som nevydrža-
la dlho, čiže som nemala jasne vytýčenú 
športovú cestu.

Čo považuješ za svoj 
najväčší školský úspech, 
na ktorý si hrdá?

Že som popri práci vyštudovala vysokú 
školu na dennom štúdiu, nejaké tie ja-
zykové olympiády, ale inak som sa nad 
týmto nikdy nejako príliš nezamýšľala.

„Viem byť aj 

v úzadí, ale nemám 

problém byť ani 

stredobodom“
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Škola skončila a nastali časy dospelosti 
a možno aj väčšej voľnosti. Ako si 
spomínaš na svoju prvú dovolenku 
bez rodičov alebo s partiou?

Na prvej dovolenke som bola asi s frajerom. Alebo na ne-
jakých chalupách s partiou. Ale vlastné prvé dovolenky 
bez rodičov boli pre mňa aj školy v prírode a tábory. Tie 
som mala celkom rada.

Tvoj vzťah k zvieratám a životnému 
prostrediu poznáme všetci. Akej rasy bol 
tvoj úplne prvý pes a v koľkých rokoch 
si ho dostala? Vybrala si si ho sama 
alebo ti rodičia urobili prekvapenie?

Prvého psa sme zdedili s domom, ktorý sme kúpili. Bol to 
pomerne psychicky svojrázny pes. Predošlý pán mu asi 
dal zabrať. Na prechádzke sa chcel s každým biť, raz 
ma kusol do hlavy, zväčša si naháňal zúrivo vlast-
ný chvost a inak to bol miešanec menom Nero. 
Potom sme ho dali pre jeho nezvládnuteľ-
nosť na dedinu a celkom mu to išlo k druhu.

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á 
Z d r o j  f o t o :  Tv  M a r k í z a

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:

ničnerobenie

PRI ČOM SI NAJLEPŠIE 

ODDÝCHNEM:

šport, sauna, masáž, spánok, pohoda

MIESTO NA SLOVENSKU, 

KTORÉ MÁM RADA: 

Bratislava

MIESTO VO SVETE, 

KTORÉ MÁM RADA:

nemám špeciálne miesto

OBĽÚBENÝ PREDMET/

VEC/TALIZMAN:

nemám

OBĽÚBENÉ JEDLO:

vajíčko

OBĽÚBENÁ FARBA:

sivá

DOMÁCE ZVIERATKO:

Mini

ČO NERÁDA ROBÍM:

veci do ktorých ma niekto tlačí a presviedča

NEVIEM ODPUSTIŤ:

asi by nemalo byť nič na svete, 

čo by som nemala odpustiť

cafe newsR O Z H O V O R 5





KEĎ DIZAJNOVÉ SVIETIDLÁ, TAK JEDINE 
V PROFISVIETIDLA.SK V OC STYLA  

Ako výhradný distribútor pre Slovensko 
Vám prinášame dizajnové svietidlá zo 
San Francisca – Pablo, See the light.
Prostredníctvom svietidiel Pablo prinášame na 
slovenský trh nový dizaj svietidiel, ktoré sú záro-
veň nadčasové. Svietidlá využívajú kvalitnú LED 
technológiu a hlavnými materiálmi sú textil, drevo 
a kov. Príďte sa s dizajnom svietidiel Pablo do pre-
dajne profisvietidla.sk zoznámiť aj Vy. 

Širkový výber svietidiel
Okrem svietidiel Pablo u  nás nájdete svietidlá 
od slovenských, českých, rakúskych, talianskych 
a  iných výrobcov. Vystavených máme viac ako 
1600 vzoriek a na výber máte z veľkého množstva 
katalógov. 
V ponuke máme svietidlá, ktoré navrhli rôzni za-
hraniční dizajnéri a  dostali ocenenie RED DOT, 
ručne šité, vyrábané resp. maľované svietidlá, ale 
aj jednoduché svietidlá, ktoré dokonale doplnia 
interiér aj exteriér. 

Kde nás nájdete? 
Predajňa profisvietidla.sk je súčasťou komplexu 
OC STYLA Zlaté piesky, pri Shopping Palace Zlaté 
piesky, kde nájdete všetko pre bývanie.

Vaše pohodlie je pre nás prvoradé! 
Na rozdiel od iných predajní, u  nás si môžete 
pri prezeraní katalógov pohodlne sadnúť, naši 
špecializovaní predajcovia sa Vám budú plne 
venovať a  ukážu Vám presne tie katalógy, kto-
ré sú pre Vás relevantné. Takže nemusíte strá-
cať čas s  katalógmi, ktoré neponúkajú svietidlá, 
ktoré hľadáte. 

My cez víkendy nezatvárame! 
Väčšina z  nás ma čas vyberať, nielen svietidlá 
cez víkend. Väčšina predajní so svietidlami je cez 
víkend otvorená iba v  sobotu do 12:00, MY sme 
otvorení 7 dní v týždni od 10:00 do 20:00. 

Pomôžeme Vám s návrhom osvetlenia 
v interiéri aj exteriéri.  
Ak máte k dispozícii pôdorys domu, alebo návrh 
nábytku, zoberte si ho so sebou, pomôžete nám 
vybrať pre Vás tie najvhodnejšie svietidlá, tak aby 
ste mali dostatok svetla, ale aby aj dopĺňali Váš in-
teriér/exteriér. V prípade záujmu sa vieme dohod-
núť aj na osobnej obhliadke stavby a zabezpečiť 
vieme aj montáž osvetlenia. 

Tešíme sa na Vás v  predajni profisvietidla.sk na 
2. nadzemnom podlaží OC STYLA Zlaté piesky, 
vstup B. Každý deň od 10:00 do 20:00.

KONTAKT:
0949 88 01 01
www.samada.sk

VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍK

kvalitné materiály
rýchla doba dodania
bez zálohy vopred
splátky s 0% úrokom
záruka 3 roky

Masívne 
EURO DVERE 

na zákazku

Originál 
vchodové 
EURODVERE

Kladieme 
dôraz 

na kvalitu 
a nie 

na kvantitu 

 0905 742 738   www.stolarstvozdenko.eu   Horné Obdokovce 26

Materiál smrek, jaseň, dub
Dverné frizy sú lepený EURO hranol - sendvič
Vchodové dvere sú vybavené 3-bodovým
uzamykaním a bezpečnostným kovaním 

Dlhodobé skusenosti už viac ako 17 rokov.

VÝSTAVNÁ

AKCIA

-10%



Mojou veľkou výhodou

JE SILA!
Odhodlanie, motivácia, technika a kondícia. Týmto všetkým disponuje 
profesionálny MMA zápasník Gábor Borároš (25). V exkluzívnom rozhovore nám 
porozprával, či bol bitkárom už v detstve, ako sa pripravuje na každý zápas, akú 
stravu dodržiava aj aké doteraz najťažšie zranenie v klietke musel ustáť.

Ako dlho sa venuješ 
MMA zápaseniu?

S MMA som začal, keď som mal sedem-
násť rokov v  Gabčíkove. Profesionálne 
ako športovec zápasím šesť rokov. 

Kto ťa motivoval? Rodičia 
alebo rovesníci v škole?

Nikto ma neinšpiroval. Hlavne nie rodi-
čia, pretože aj otec aj mamička mi hovo-
rievali „nezápas, radšej hraj futbal“. Pred-
tým som bol totiž futbalista a aj to som 
mal rád. Ale keď som skúsil, čo znamená 
bojový šport, už som vedel, že to je tvrdý 
šport a pre mňa je oveľa lákavejší. Nikto 
v rodine predtým nezápasil.

Ale predpokladám, že ty už 
začneš tradíciu v rodine, keď 
budeš mať svoje vlastné deti..

Myslím, že áno, najmä ak budem mať 
syna, bude robiť bojový šport.

Kde si začínal trénovať?

Najprv som začal 
v Dunajskej Stre-
de, trénoval 
som s ka-
mošmi 
len 

„akože“ MMA, ale v  skutočnosti to boli 
také „garážové“ tréningy. Robili sme si 
boxerské tréningy. Potom som spoznal 
Attilu Végha a začal som trénovať s ním 
v Gabčíkove. Tam som začal trénovať už 
normálne MMA.

Takže Attila stojí za tým, 
že si zápasenie začal 
brať profesionálne?

Áno, aj keď tento šport sa mi páčil už 
predtým. Popri Attilovi sa mi to zapáči-
lo ešte viac a potom som bol na jednom 
gala večeri, kde aj Attila zápasil, a to ma 
ešte viac nabudilo.

Čo je tvoja špecializácia? 
Box, Muai tai, Jiu jitsu, 
karate.. S čím si začínal?

Ja nemám žiadne špecializácie, pred-
tým som nerobil ani box, ani zápasenie. 

Nemal som vtedy šancu trénovať tie-
to typy bojových športov. Tam okolo 
Dunajskej Stredy, kde žijem, pred-
tým neboli tréningy bojových špor-

tov. Rovno som začal s  MMA. Moja 
silná stránka je sila, ale najdôležitejšie 

je mať v klietke čistú hlavu.

To znamená, byť psychicky 
pripravený na boj?

Do klietky sa nedá ísť 
bezhlavo, divoko, 

ale vždy s  ro-
zumom. 

„Za necelý mesiac
sch nem

aj devät kíl“schudnem
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A ďalším aspektom pri zápasení je kon-
dícia a technika. 

Ako si teda čistíš hlavu pred 
zápasom. Máš nejaké rituály?

Rituály nemám žiadne, ale napríklad, keď 
mám v piatok zápas, okolo jednej ešte ne-
mám strach. To iba pokecáme v hale, aké 
zápasy budú, kto má akú taktiku. Zvykne-
me pozrieť na súperove zápasy na inter-
nete, či má nejaké tajné zbrane. Potom, 
už keď sa začnú zbiehať ľudia, chcú sa 
fotiť, tak si s nimi robíme selfie a podob-
ne. Potom už idem do šatne a tam už len 
sedím a počúvam hudbu a v hlave mám 
už iba zápas. Sústredím sa, rozmýšľam 
o súperovi, aký má postoj, údery. A ako sa 
blíži zápas, prichádza aj nervozita.

To chce guráž. Vráťme sa 
ešte na chvíľu do detstva. 
Bol si už na škole „bitkár“?

Bol som zlý chlapec už v detstve. Moji rodi-
čia dostávali písomné pokarhania od učite-
ľov pomerne často. Aj osobne, aj do pošty 
prichádzali, volali si rodičov do školy. Keď 
som bol malý a mal som v sebe zlosť, ne-
vedel som, ako ju zo seba dostať von. Tak 
sme sa občas v škole pobili. Ale nie často.

To bolo na základnej škole. 
A čo stredná škola? Tam 
sa to ešte zhoršilo?

Tam už nie, pretože v  tom období som 
už trénoval a tam som sa naučil disciplí-
ne, sebakontrole a hlavne som sa unavil 
a po tréningu som sa už cítil v kľude. 

Takže som rada, že máš už 
po tréningu a si v kľude  
Ako často trénuješ?

Keď nemám pred sebou zápas, trénujem 
takmer každý deň, minimálne päťkrát 
týždenne. Keď mám prípravu na zápas, 
trénujem osem až desaťkrát za týždeň. 
To znamená, že tréningy mávam aj pred-
poludním, aj poobede. Mávame kondič-
né tréningy, technické tréningy, tréningy 
na výbušnosť a dynamiku. 

A kde trénuješ?

Keďže v Dunajskej Strede ešte zatiaľ ne-
máme vhodnú telocvičňu, ani tam veľ-

mi nemám s  kým trénovať, tak chodím 
do Bratislavy do OFA (Octagon Fighting 
Academy) a  tiež do Trnavy k Attilovi do 
Spartakus Fight Gym. 

Aj vďaka spomínanému 
Oktagonu a nedávno 
vysielanej reality show 
ťa spoznala verejnosť 
a určite si sa stretol 
s ľuďmi, ktorí ťa na ulici 
spoznávajú a oslovujú.

V  Dunajskej Strede, kde bývam ani nie, 
pretože tam ma už takmer každý pozná 
od malička. Ale v  Bratislave alebo v  Tr-
nave, tam ma takmer každý deň niekto 
zastaví a chce sa so mnou odfotiť alebo 
chce podpis.

Nevadí ti tá pozornosť?

Nevadí. To je práve motivácia, teším sa 
z toho.

A aké sú tvoje najväčšie 
doterajšie úspechy?

Najväčší môj doterajší úspech bola výhra 
v Oktagon výzva v Prahe minulý rok. 

To ale určite nebol tvoj 
najvyšší cieľ. Kam až to chceš 
v zápasení dotiahnuť?

Mojím snom je bojovať v UFC v Amerike. 
UFC je najväčšia organizácia na svete 
a ja tam chcem bojovať ako prvý Slovák 
na svete. 

So zápasením idú veľakrát 
aj nepekné zranenia. Aké 
najhoršie si ty uštedril súperovi 
a naopak, aké doteraz najhoršie 
zranenie spôsobil súper tebe?

Ja som mal zlomenú sánku, to bolo asi 
najhoršie moje zranenie, stalo sa to vo 
Švédsku na zápase. Ale po mojich vyhra-
tých zápasoch súperi odchádzajú v pod-
state v  pohode, ku žiadnemu ťažkému 
zraneniu zatiaľ neprišlo. Sme zvyknutí na 
silnejšie údery a pády.

Spomenul si zápas vo 
Švédsku. V ktorých 
krajinách si už zápasil?

V Maďarsku, Chorvátsku, Česku aj Švéd-
sku a samozrejme na Slovensku.

Mať toľko zápasov, to sa 
musíš udržiavať stále vo 
forme. Dodržiavaš nejaký 
špeciálny výživový program?

Posledné tri týždne pred zápasom musím 
totálne upraviť stravu. Deň pred zápasom 
mávame váženie a  vždy musím mať 77 
kíl. Za normálnych okolností mávam aj 86 
kíl. Veľa trénujem. Jem hlavne čisté mäso 
a ryby, žiadne sacharidy. Takto som si to 
zaužíval a poznám svoje telo. 

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á
Z d r o j  f o t o :  P a v o l  N e r u d a , 

P e t e r  D z u r i a n i n

Výhry: 13 
Z toho: 

KO/TKO*: 8 
Škrtenie: 4
Na body: 1

Prehry: 3
(2x TKO, 1x na body)
* TKO technické KO
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ODBORNÝ SPRIEVODNÝ 
PROGRAM AGROKOMPLEX 2017
SPRIEVODNÝ PROGRAM AGROTRADE GROUP – vpE
Cestičky výstavnou plochou
Technológia a príbeh pestovania hustosiatych plodín
Technológia a príbeh pestovania plodín siatych na presno
Technológia zberu krmovín
Chované zvieratá (oviec, kráv, magaduriek, kačíc, kurčiat)
Stroje potrebné pre chovanie zvierat
Doprava a manipulácia v poľnohospodárstve
Farmárska výroba potravín

Kultúrno-odborný program

Každý deň medzi kultúrnym programom budú prebiehať odborné diskusie 
na témy:

1.) Perspektívy slovenskej živočíšnej výroby po plošnom zavedení kŕmenia 
zvierat bez GMO krmivami.

2.) Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov verzus bežne dostupné 
potraviny v obchodných reťazcoch.

3.) Možnosti zvyšovania efektivity prác v poľnohospodárstve vďaka zvyšova-
niu rýchlosti vykonávania jednotlivých prác.

4.) Znižovanie spotreby umelých hnojív a  pesticídov v  poľnohospodárstve 
bez znižovania úrody.

5.) Špecifiká zamestnávania pracovníkov v  poľnohospodárstve verzus zá-
konník práce.

6.) Malí farmári kontra veľké podniky – diskusia o oblastiach, v ktorých sú 
názory odlišné

7.) Nákup slovenskej pôdy a poľnohospodárskych firiem 

DISKUSNÉ OKRÚHLE STOLY

Organizátori: 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Štvrtok - 17.8.2017
14:00 – Slovensko a nová SPP po roku 2020

Piatok  - 18.8.2017
10:00 - Slovenské zeleninárstvo vstáva z popola. Môže byť príkladom pre 
iné odvetvia?
12:00 - Národný potravinový katalóg 
14:00 - Eliminácia rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe

sobota - 19.8.2017
10:00 - Získavajú si slovenské mliečne výrobky srdcia spotrebiteľa? 
(spolu s ochutnávkou) 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA v réžii SPU v Nitre

1. blok prednášok:
Názov:  Inovatívne možnosti výroby potravín

Garant: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., riaditeľka, Výskumné 
centrum AgroBioTech SPU v Nitre

Termín konania: 18. augusta 2017 od 10:00 do 12:00 h

Čas Téma prednášky Prednášajúci

10:05 – 10:20 Voľba budúcnosti – potraviny 
s pridanou hodnotou

doc. Ing. Tatiana 
Bojňanská, CSc.

10:20 – 10:35 Mäsové výrobky: áno či nie? doc. Ing. Marek 
Bobko, PhD.

10:35 – 10:50 SCI: PEL-0V0-ZEL (pátranie 
po alergénoch)

doc. PaedDr. Ing. 
Jana Žiarovská, PhD.

10:50 – 11:05 Celiakia – strašiak s riešením  doc. RNDr. Dana 
Urminská, CSc.

11:05 – 11:20 Kovy: počúvate signály 
vlastného tela?

Ing. Zuzana 
Kňažická, PhD.

11:20 – 11:35 Inovácie v agropotravinárstve doc. Ing. Mgr. Danka 
Moravčíková, PhD.

11:35 – 11:50 Progresívne metódy 
výskumu na trhu potravín: 
získavanie a spracovanie 
neuromarketingových dát

Ing. Jakub 
Berčík, PhD.

2. blok prednášok:
Názov:  Nové trendy v poľnohospodárskej technike
Garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan, Technická fakulta 

SPU v Nitre
Termín konania: 18. augusta 2017 od 13:00 do 15:00 h

Čas Téma prednášky Prednášajúci

13:05 – 13:30 Efektívne využívanie modernej 
poľnohospodárskej techniky -

prof. Ing. Vladimír 
Rataj, PhD.

13:30 – 13:50 Možnosti znižovania nákladov 
pri prevádzke strojových súprav 
v rámci výrobných technológií 
uplatňovaných v rastlinnej výrobe

- doc. Ing. Jozef 
Ďuďák, CSc.

13:50 – 14:10 Moderne prvky ustajnenia na 
zmiernenie tepelnej záťaže 
dojníc kondukciou - doc. Ing. 
Jana Lendelová, PhD.

14:10 – 14:30 Navigácia robotov medzi 
poľnohospodárskymi plodinami -

doc. Ing. Ondrej 
Lukáč, PhD.

14:30 – 14:50 Transfér technológií a inteligentné 
poľnohospodárstvo -

doc. Ing. Mgr. Danka 
Moravčíková, PhD.
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MAJESTÁTNY HRAD,
výstavy a veľa zábavy!
Zvažujete, že ešte v rámci prázdnin a dovolenky by ste niekam radi zavítali, ale 
neviete sa rozhodnúť kam? My vás pozývame do Nitry! Prečo? Existuje veľa 
dôvodov, prečo práve do tohto krásneho mesta ležiaceho uprostred nádhernej 
prírody. Hrad, múzeá, kultúrne podujatia a najmä augustová výstava Agrokomplex! 
Napovieme vám, čo by ste si nemali nechať ujsť v rámci návštevy tohto mesta.

Nitriansky hrad

Vedeli ste, že majestátny Nitriansky hrad je pôvodne najväčším 
hradom na Slovensku? Práve na tomto mieste môžete navští-
viť Katedrálu sv. Emeráma, Katedrálnu vežu, Kazematy, Gotickú 
priekopu či Biskupský palác.

Múzeá

Ponitrianske, Diecézne aj Misijné múzeum sú skutočne zaují-
mavými miestami, kde môžete objaviť zaujímavé exponáty. 
Chystáte sa na Agrokomplex? Do diára si zaznačte aj tematicky 
podobnú návštevu unikátneho poľnohospodárskeho múzea, 
kde si užijete svet vývoja poľnohospodárstva a potravinárstva. 
Zaujímavosťou je, že v rámci návštevy je možné spestriť si výlet 
aj skvelou jazdou poľnou železničkou.

Kultúrny život

O podujatia v priebehu leta v Nitre nie je núdza. Slávnosti Nit-
ra, milá Nitra sa začala oslavami príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu. Počas celého leta si môžete vychutnať tóny 
umenia. Pre deti si miestni nachystali tradičné cykly detských 
divadelných predstavení, filmov, dychoviek či koncertov. Tradí-
ciu neprerušia ani s premietaním filmov na hrade a návštevní-
ci mesta sa môžu pokochať aj zaujímavou výstavou pohľadníc 
a fotografii starej Nitry.

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á 
Z d r o j  f o t o :  N I S Y S  –  Tu r i s t i c k é 

i n f o r m a č n é  c e n t r u m

PROGRAM AUGUST 
Nitrianske kultúrne leto 2017

S príchodom dlhých letných dní sa do nás vlieva po-
cit zaslúženého relaxu, pohody a ničnerobenia. Ob-
ľúbené nedeľné popoludnia v  Mestskom parku na 
Sihoti s rozprávkami pre deti, muzikálovými melódia-
mi a bubeníckym workshopom (13.8.), Letný Bažant 
Kinematograf na Svätoplukovom námestí (26.-29.8.), 
Slížovica (28. 8.) či programy jednotlivých mestských 
častí–Chrenovské dožinky (16.-19.8.), Klokočinský 
jarmok (1.-3.9.), Krškanská rozlúčka s  letom (16.9.), 
Podzoborské vinobranie (10.9.) sú prísľubom príjem-
ne strávených letných chvíľ v meste Nitra.
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Letná príroda 
vs. pestrá móda
Príroda má v sebe neskutočne veľa energie. Keď sa človek prechádza popri lese, 
po lúkach, má v sebe obvykle príjemný kľud, vypustí všetky problémy, stresy 
a užíva si daný moment. Je nám jasné, že na skutočnú túru každý preferuje skôr 
športové oblečenie, avšak aj na bežné prechádzky do prírody s rodinou či so psom 
je možné obliecť sa elegantne, štýlovo, jednoducho tak, aby ste sa cítili šik! 

Možností je viac, my vám prinášame nápady na dva pohodlné 
a zároveň príťažlivé outfity, v ktorých zažiarite. Jedným z nich 
je outfit a lá lúčna žienka. Trendom pre toto leto je nosenie 
dlhých voľných šiat, ktoré sú príjemné a  zároveň sexi. 
Týmto výberom nič nepokazíte a môžete z lúky rovno 
zavítať aj do centra mesta a užiť si nočný život. Záro-
veň, ak ste nestihli do leta schudnúť na istých parti-
ách tela, buďte si isté, že v dlhých šatách si nikto nič 
nevšimne  

Druhým našim tipom pre vás je čierny top, ktorý 
je správnym výberom za každých okolností a k čo-
mukoľvek. Výrazným a zároveň veľmi atraktív-
nym prvkom sú dlhé voľné nohavice, ktoré 
svojou farebnosťou a tulipánimi vzormi 
evokujú leto ako vyšité. Napriek 
tomu, že by sa niekomu mohli 
zdať príliš „fashion“ na pre-
chádzky, verte, že sú 
ešte pohodlnej-
šie ako rifle či 
š p o r t o v é 
nohavice.

Ako obuv môžete pokojne zvoliť pohodlnejšie letné šľapky 
alebo žabky, ktoré sú aj toto leto veľmi populárne. Nie je nutné 

za každých okolností voliť topánky na vysokom pod-
pätku. A do prírody už vôbec nie. Zvoľte k tomu 

prirodzený jemný mejkap bez zbytočných 
hrubých vrstiev, vieme predsa, že menej 

je niekedy viac. Malú kabelku prehodí-
te cez plece a dokonalý letný outfit je 
vybavený! 

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á 
Z d r o j  f o t o :  T h e I n d i a n -

G i r l ,  J a y a  M a r y  G u a z z o
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ČO SA S NIMI STALO
po ukončení kariéry?

Vyrastali sme s nimi a pamätáme si ich dodnes. Zvieratá, ktoré hrali významné role vo 
filmoch či seriáloch sme si obľúbili už ako deti. My sme zistili, koľko zarábal známy pes 
Rex, čo sa stalo s filmovým psom Lassie, kde teraz žije a ako si zarába opička Marcel zo 
seriálu Priatelia, ale aj kde skončila slávna kosatky Willy.

Komisár Rex
Tento známy kriminálny seriál pozná snáď úplne každý. 
Má už viac ako dvadsať rokov a za ten čas sa v epizódach 
vystriedali aj psi aj ich páni ako hlavní hereckí predstavitelia. 
Natočili neuveriteľných 197 dielov a seriál sa dodnes vysielal 
vo viac ako deväťdesiatich štátoch sveta. A  pritom pôvodne 
bolo plánované natočiť iba trinásť dielov. Od prvej epizódy po 
poslednú sa v seriáloch vystriedalo až šesť psov, ktorí si zahrali 
rolu štvornohého „zachraňovača“ životov. Bol odjakživa popu-
lárny ako nemecký ovčiak, ktorý sa nebojí ísť do rizika a neraz 
objasní prípad a chytí zločincov. Zaujímavosťou je, že majitelia 
prvého Rexa si za „požičanie psa na filmové účely“ prilepšili 
v prepočte o 3.800 Eur za deň! Pri výbere vhodného 
psa pre rolu Rexa prišli špecialisti z Los Angeles 
do nemeckého útulku, vybrali si trojmesačné 
šteniatko a pol roka ho trénovali pre filmár-
ske účely.

Sučka 
Lassie

Bola to dlhosrstá čistokrvná ko-
lia a za veľmi krátky čas sa sta-
la miláčikom divákov. V  seriáli 
s  rovnomenným názvom hral 
tento svetoznámy pes desiatky 
rokov! A  okrem seriálov vznikli 

aj filmové spracovania, ktoré 
zožali veľký úspech. Vôbec 
prvý film s  touto zvieracou 

herečkou natočili už v roku 
1943 a niesol názov Las-

sie sa vracia. Tu si za-
hrala jednu z  hlav-

ných detských rolí 
aj hollywoodska 

herečka Eliza-
beth Taylor. 

Prvé epi-

Kosatka Willy
Zachránte Willyho.. Písal sa rok 1993 a najmä mladú generáciu zaujal príbeh 
silného puta chlapca a nádhernej kosatky, ktorá bola uväznená v malej nádrži 
vodného parku. Každý si spomína na legendárny záber, kedy Willy presko-
čil ponad chlapca, aby pocítil slobodu a svoju prirodzenú morskú domovinu. 
Smutný fakt v skutočnosti je, že hlavný zvierací hrdina vlastným menom Keiko 
bol od svojich dvoch rokov prinútený tlačiť sa v zajatí rôznych zábavných par-
koch a musel prebývať v malých akváriách. Neskôr bol vypustený do prírody 
aj napriek tomu, že mali pôvodne v pláne ho zabiť. Prvý diel filmu Zachráňte 
Willyho nakrútili v roku 1993 a Keiko alias kosatka Willy zomrela 12.12.2003 vo 
veku 27 rokov na pneumóniu v Nórsku.
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zódy seriálu vznikli v  roku 1954 
a  mali stovky dielov. Posled-

ný doposiaľ natočený film 
vznikol v  roku 2005 a  opäť 
v  hlavnej úlohe so statoč-
nou a  vernou koliou. Na 
tému Lassie môžete nájsť 

aj knižné spracova-
nia, hračky a  do-
konca sa objavi-

la aj v jednom 
z dielov se-

riálu Sim-
psonovci.

Marcel z priateľov
Na začiatok treba podotknúť, že seriál Priatelia má už 23 ro-
kov! Za ten čas sa v seriáli vystriedalo veľa hosťujúcich postáv 
vrátane hollywoodskych hviezd ako Brad Pitt, Bruce Willis či 
Julia Roberts. Jednou z  nezabudnuteľných postavičiek bola 
Rossova opička Marcel, ktorú si v seriáli zahrali dve opičky. Vo-
lali sa Monkey a Katie, avšak meno Marcel už ostane u divákov 
zapísané v pamäti nadobro. Prvýkrát si opička Marcel zahrala 
v seriáli v roku 1994 a bol známy ako „tá zatracená opice!“. Dô-
vodom bolo, že všade, kam prišiel cikal a kakal. Neskôr dostal 
rolu aj vo filme Smrtiaca epidémia. Marcel dodnes pózuje s mo-
delkami a má stabilnú kariéru.

Prasiatko Babe
Písal sa rok 1995 a prasiatko Babe alebo inak na-
zvaný film Babe – galantné prasiatko začalo žať 
svoj úspech. Malá ružová hlavná zvieracia 
postava mala skutočne veľa nasledovní-
kov. Keďže malé prasiatka rýchlo rastú, 
úlohu prasiatka Babe si zahralo až 48 
jorkšírskych prasiat. Prípravy na film 
trvali osem mesiacov, samotné na-

krúca-
nie šesť 
mesiacov 
a postprodukcia 
zabrala celý ďalší rok. 
Zvláštnosťou je, že vo 
filme si zahralo takmer 
tisíc zvierat a o všetky 
tieto zvieratá sa staralo 
viac ako 56 zvieracích 
trénerov. Prasiatka mali 
obrovský úspech, film 
zarobil po celom svete 
viac ako 250 miliónov 
dolárov a dokonca 
bol nominovaný 
na Oskara za najlepší film.

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á 
Z d r o j  f o t o :  w w w . c s f d . c z ,  i n t e r n e t

cafe news 1 5F I L M O V É  P L Á T N O



Čo budeme potrebovať?

Ingrediencie
 � 4 veľmi zrelé avokáda
 � 100 g 80 %-nej čokolády
 � 150 ml mandľového mlieka
 � 100 ml medu
 � 4 lyžice 100 %-ného kakaového prášku
 � 1 lyžica vanilkového extraktu

 � štipka soli
 � ovocie na ozdobu

Máte? Môžeme ísť ďalej?

Postup
 � Čokoládu rozpustíme nad parou.
 � Avokádo rozmixujeme spolu s me-

dom, mandľovým mliekom, kaka-
ovým práškom, vanilkovým ex-
traktom a  štipkou soli úplne do 
hladka. Nakoniec pridáme vy-
chladnutú rozpustenú čokoládu 
a opäť vymixujeme.

 � Hotovou penou naplníme de-
zertné mištičky a  dáme na 2-3 
hodiny do chladničky.

 � Pred podávaním ozdobíme ovocím.
 � Tak ako, čo na to hovoríte? A  ako by 

to asi zhodnotili iní konzumenti, hostia? 
Skúste im čokoládo-
vú penu ponúknuť 
a  zároveň vyhlá-
siť súťaž o  to, kto 
uhádne aké ovo-
cie (okrem toho 
použitého na ozdo-
bu) sa v  kréme nachá-
dza. No a výherca môže 
získať ďalšiu misku tejto 
lahôdky ;-)

f o t o  a   p r í p r a v a : 
D e s R o l l  P h o t o g r a p h y

Čokoládová pena 
s avokádom
… alebo avokádová 
pena s čokoládou? ;-)
Nech to zoberiete z akéhokoľvek konca, črtá sa tu zaujímavý 
výsledok a taktiež oku či jazyku lahodiaca dobrotka. Tak sa na to 
pozrime, pripravme si ingrediencie a pustime sa do práce.
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GORAN BREGOVIĆ má opäť 
namierené do Bratislavy!
Po takmer trojročnej pauze sa do Bratislavy vracia kráľ balkánskej hudby Goran 
Bregović aj so svojím legendárnym Wedding And Funeral Bandom. Koncert sa 
uskutoční 28. septembra 2017 v Bratislavskej AEGON Aréne. Goran predstaví na 
Slovensku prierez svojou už takmer 40-ročnou muzikantskou kariérou, samozrejme 
so špeciálnym dôrazom na zatiaľ posledný album Champagne forGypsies. 

Na koncerte nebudú chýbať najväčšie “odrhovačky”, ktorými sa 
Goranpočas svojej hudobnej kariéry preslávil a ktoré tvoria ne-
zameniteľnú hudobnú kulisu ku kultovému filmu Underground 
(1995) a  ďalším bláznivým počinom režiséra Emira Kusturicu 
(Arizona Dream, 1993, Dom pre obesencov, 1988, atď.).

Do Bratislavy sa Goran vždy veľmi teší, tvrdí, že tu cíti akúsi 
kultúrnu spriaznenosť a  vie, že tunajšie publikum mu dobre 
rozumie.Goran a  muzikanti, ktorými sa obklopil, veľmi dob-
re vedia, ako v koncertnom dave vyvolať to pravé balkánske 
šialenstvo. Popri tých pravých balkánskych “vypaľovačkách” 
ponúkajú v oddychových pasážach aj neuveriteľne precítené 
pomalé balkánske melódie.

Goran Bregović spolupracoval počas svojej kariéry s  ne-
preberným množstvom slávnych umelcov - len na jeho po-
slednom albume sa podieľali ostrieľaní hudobníci z Gypsy Kin-
gs či Gogol Bordello. V minulosti nahrával a koncertoval okrem 
iných aj s Iggym Popom či nebohou Cesáriou Evorou.
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VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava 2

tel.: +421 2 4820 8620
fax: +421 2 4820 8623

e-mail: zeva@zeva.sk

www.zeva.skpostupná modernizácia starých výťahov, 
ktorej výsledkom je nový výťah

výroba, dodávka a montáž nových 
výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy 

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských riadiacich sýstemov 
pre výťahy

držitel certifikátu kvality ISO 9001

firma s 20 ročnou tradíciou

0901 711 780

Výkup drahých koVoV 
a materiálu s obsahom drahých koVoV

maurum@maurum.sk
w w w. m a u r u m . s k

Zlato  –  zlomkové,  zubné,  kontakty,  pozlátený  materiál

striebro  –  kontakty,  spájky,  Ag pasty

platina   –  termočlánky,  laboratórne  náradie,  plechy

paládium  –  kontakty

predaj: investičného zlata, 
investičného striebra, granulátu au, ag.



KTO IM POMÔŽE?
Tieto nevinné krásne zvieratká si nevybrali, kde prežijú svoj život. Rozhodli za nich ich páni, ktorí 
však pravdepodobne veľa lásky v sebe nemajú. Neraz totiž tieto úprimné stvorenia skončia 
opustené, hladné a nešťastné. Magazín Cafe news aj v auguste pomáha pri hľadaní ich nového 
domova! Kto sa rozhodne pre adopciu, kontaktujte prosím Slovenskú alianciu ochrancov zvierat.

Kocúrik Garfield

Mladý približne dvojročný kocúrik 
sa našiel pred jednou firmou, kde 
prosil o  pomoc. Jeho labka bola 
zranená, trpel bolesťou, hladom 
a  smädom. Našťastie nebol ľa-
hostajný dobrým ľuďom, ktorí ho 
vzali na veterinu. Pod ochranné 
krídla ho prevzalo OZ Slovenská 
aliancia ochrancov zvierat, ktorá 
pomohla s  financovaním liečby. 
Kocúrik Garfield je úžasnej pova-
hy, vďačný, prítulný a trpezlivý. Labku má vyliečenú, je kastro-
vaný, pripravený na adopciu. Nachádza sa stále na veterinárnej 
klinike v Nových Zámkoch. 

Najdúšik Forest

Tento milý tvor menom Forest je 
3-4 mesačné šteniatko, ktorého 
štart do života nebol najšťastnejší. 
Skončilo opustené na ulici, niko-
mu nechýbalo.. Malo však šťastie 
v nešťastí a pomohli mu dobrí ľu-
dia, ktorí sa o neho dočasne starajú. Forest bude pravdepodobne 
väčšieho vzrastu, vhodný do rodinného domu samozrejme s prí-
stupom dnu ako ozajstný člen rodiny. Je to veľké mojkadlo, vní-
mavé, priateľské psíča, ktoré vám prinesie do života veľa radosti.

Kontakt: saoz.reckova@gmail.com, Slovenská aliancia ochrancov zvierat

info@tepluc.com 
Hrubá Borša 356

Jednoduché a efektívne riešenie - podlahové kúrenie infrafóliou 

Vďaka nášmu magazínu sa podarilo nájsť nový 
domov pre psíčkov Elišku a Lea, ktorí boli 
adoptovaní do skvelej rodiny. Ďakujeme!
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Legendárna Björnsonka
skvelé miesto na dovolenku v lete aj zime
Ak dávate prednosť dovolenke na Slovensku, v horách a čarovnej tatranskej prírode, máme 
pre vás typ na skvelé a štýlové ubytovanie – Björnsonova chata v Demänovskej doline.

Krásna príroda, svahy na dosah

Známa slovenská horská chata, ktorú jej zamestnanci aj pra-
videlní návštevníci familiárne nazývajú „Björnsonka“, sa nachá-
dza v srdci lyžiarskeho strediska Jasná. Stojí v bezprostrednej 
blízkosti zjazdoviek Biela púť a  Otupné, takže na lyžiach sa 
dostanete priamo z hotela do celého strediska. V  lete je ide-
álnym miestom, odkiaľ môžete vyrážať na turistické túry od 
tých najľahších, ktoré zvládnete aj so svojimi malými deťmi až 
po náročné vysokohorské, na ktoré sa vyberiete s partnerom či 
partiou priateľov.

Chata populárna od samého začiatku

Chata bola postavená v roku 1952 ako turistická ubytovňa mlá-
dežníckej organizácie. Tá sa aj podieľala na jej výstavbe. Na tie 
časy to bola moderná chata s  elektrinou a  vodou, čo nebolo 
v  päťdesiatych rokoch minulého storočia samozrejmosťou. 
Vďaka vynikajúcej polohe a krásnemu prostrediu jej popularita 
rástla a čoskoro sa z nej stala jedna z najznámejších a najpopu-
lárnejších horských chát na Slovensku.

Z úcty k tradícii

Chata prešla veľkou rekonštrukciou pred dvoma rokmi. Tá pre-
biehala citlivo s maximálnym ohľadom na zachovanie pôvod-
ného „ducha“ Björnsonky. Napríklad vonkajšia fasáda chaty 
v podobe dreveného obloženia zostala pôvodná. Rekonštrukcia 
sa dotkla predovšetkým interiéru–vnútorný priestor bol kom-
pletne obnovený a zmodernizovaný. Z úcty k tradícii zostal za-
chovaný aj názov, ktorý chata nesie po slávnom nórskom spiso-
vateľovi B. Björnsonovi, nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru 
a obhajcovi práv Slovákov na začiatku 20. storočia.

Ubytovanie pre každého

Dnes sa v areáli Björnsonky okrem hlavnej chaty nachádzajú aj 
dve ďalšie ubytovacie zariadenia–Villa a hostel. V hlavnej cha-
te nájdete všetky typy izieb od menších dvojposteľových až po 
luxusné, veľkorozmerné rodinné apartmány. Villa je samostat-
ne stojaci apartmánový domček, v ktorom sa nachádzajú štyri 
dvojposteľové izby, obývačka, kuchyňa s jedálňou a tiež štýlo-
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vá vináreň. Predstavuje ideálne ubytovanie pre väčšiu uzavre-
tú skupinu hostí. V hosteli si zasa svoje miesto nájdu napríklad 
mladí športovci, ktorí väčšinu dňa trávia na svahoch či na túrach.

Wellness uprostred malebnej prírody

Len na Björnsonke môžete zažiť čarovný pocit, keď sa po ná-
ročnej túre alebo celodennej lyžovačke ponoríte do kúpacích 
kadí s horúcou vodou, ktoré sú umiestnené vonku na úpätí lesa 
a zahľadíte sa na hviezdnu oblohu... Príďte si to vyskúšať, neo-
ľutujete

Jasná voľba pre firemné stretnutia

V  okolí Björnsonky nájdete výborné možnosti na oddych aj 
športové vyžitie, preto je chata mimoriadne vhodným miestom 
aj na firemné tímbuildingy.
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e-shop
PNEUMATIKY
      AJ S PREZUTÍM

www.mikona.skVIDEO

ROTTNER SECURITY
Slušná cena, tradičná kvalita, rýchle dodanie, spokojný zákazník.

Tel.: +421 (0) 2 2040 0747 
Tel.: +421 (0) 905 422 614
Tel.: +421 (0) 917 224 005
E-mail: o�ce@rottner-security.sk

Adresa predajne:
Rottner Security Slovensko, s.r.o.
Gagarinova 10/B
821 05  BRATISLAVA

Najväčšia stála predajná expozícia trezorov, sejfov, skríň
a trezorov na zbrane, poštových schránok, skriniek 
a sejfov na kľúče, euro - sortimentu... v SR.

www.rottner-trezor.sk



Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu 
je tu pre vás už od roku 1992. Oslávte s nami narodeniny.

ROKOV OLO

*Na exkurzie je potrebné sa vopred prihlásiť. 

Prihlášku nájdete na www.olo.sk 

Kedy: 9. 9. 2017

Le Payaco

Paci Pac
Rytmika - bubnová šou na odpade

Dream Dancers - cirkusové 
vystúpenia a workshopy

*Exkurzie v spaľovni odpadu 

Kde:  9.00 - 15.00: Spaľovňa odpadu OLO, 

  Vlčie hrdlo, Bratislava

  11. 00 - 17. 00: AUPARK SHOPPING 

  CENTER, Bratislava

OLO_inzercia_25_01.indd   3 31.7.2017   10:19

Moni Kucharová l fotografka, vizážistka, retoucher
mobil: +421 949 131 675
e-mail: info@mm-fotostudio.sk
web: mm-fotostudio.sk

glamour fotografia | tehotenská fotografia | fotografia detí
novorodeneci | grafické štúdio | kurzy fotenia | vizážistika



Predajňa Bratislava R1 centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk
Predajňa Banská Bystrica Radvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk
otváracie hodiny: Po - Ne 900 - 1900
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