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Editorial
Leto je preč, prichádza jeseň a  nás čaká zima, 
dážď, veľa práce... STOP! Ak ste začali september 
týmto štýlom, tak veľmi rýchlo skončite. Pozitívne 
vnímane je to najcennejšie, čím vaša myseľ môže 
disponovať. Ako sa hovorí, máš tak, ako si zariadiš. 
Ak si zariadiš svoje myšlienky pozitívne, všetko na-
okolo bude farebné 

My napríklad veľmi pozitívne vnímame návrat 
legendárneho podujatia Trenčín – Mesto módy, 
a  preto sme radi, že sme mediálnym partnerom 
takej úžasnej akcie. Pozývame vás, aby ste si aj 
vy prišli pozrieť úžasné módne trendy, hand-
made výrobky, ale aj kvalitných slovenských 
a  českých výrobcov či dizajnérov s  dlhoročnou 
tradíciou.

Stretli sme sa aj s vždy pozitívne naladenými 
ľuďmi a  trošku sme ich vyspovedali. Bývalý kas-
kadér a dnes úspešný fotograf Mako Hindy nám 
porozprával, ako sa udržiava vo forme a  krehká 
speváčka Mária Čírová nám prezradila, ako pre-

biehala jej svadba s dlhoročným partnerom a ako 
dlho už pomáha detičkám s ochorením srdca.

Zaspomíname si aj na leto a  pozrieme sa na 
Azúrové pobrežie do mestečiek Cannes či Mo-
naco. Pre tých, ktorí si neustále myslia, že ma-
kajú, makajú a  stále nie sú na vrchole, pripravili 
sme pre vás článok o  tom, ako skromne začínali 
dnešné hollywoodske hviezdy. Ani oni nemali od 
začiatku plnú peňaženku a  museli si získať svoje 
dnes slávne meno. Vedeli ste, že Brad Pitt začínal 
ako poslíček alebo sa prezliekal za kura a  lákal 
návštevníkov do fast foodov? Chcem tým povedať, 
aby sme nepremrhali čas negatívnymi myšlienka-
mi a užívali si každý deň či je leto alebo prší a fúka. 
Nahoďte sa do nových módnych trendov a  so 
skvelou náladou sa na kávičke pustite do čítania 
Cafe news. Aj v septembrovom vydaní je o čom. 

Krásny mesiac praje

J a n a  K a d l e č í k o v á
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Luxusná
spodná bielizeň

a plavky

Distribútor:
Premira, s.r.o.
0902/244 268

info@premira.sk, www.lisca.sk
 LISCA Slovensko, Lisca Spodná Bielizeň

Spoločnosť sa zaoberá výhradne kvalitnými 
módnymi doplnkami už od roku 1994.

Okrem maloobchodných predajní nás 
často oslovujú reklamné spoločnosti, ktoré 
dokážeme uspokojiť väčšími množstvami 
a rýchlosťou dodania tovaru.

V našej ponuke nájdete širokú škálu 
módnych trendov od významných nemeckých, 
francúzskych a talianskych výrobcov.

V ponuke máme šatky, šále, rukavice, čiapky, 
súpravy, ponchá, kožušinové goliere v širokej 
farebnej škále, rôznych materiálových zložení, 
rozmerov a typov.

TEMPO móda plus
Váš spoľahlivý dodávateľ na šatky, šále...

TEMPO móda plus,s.r.o.,
Hviezdoslavova 556, 018 63 Ladce
Obchodné zastúpenie : +421 903 237 975
Veľkoobchod : +421 42 4711431-2
e-mail: temrolkd@stonline.sk



MUČENIE 
DIÉTAMI 

som 
neznášal

Bývalý kaskadér, herec 
v hollywoodskych filmoch 

a dnes aj profesionálny fotograf 
MAKO HINDY sa celý svoj život 

udržiava vo forme, v skvelej 
nálade a energie má na 
rozdávanie. Porozprával 

nám, s kým trávi 
najviac času, či 

stále poctivo cvičí, 
kde sa naučil fotiť 

a točiť a tiež ako 
sa trápil povinnými 

diétami v časoch, 
keď sa živil telom.

„Aj fotíme, aj točíme, aj v strižni spolu sedíme“cafe news R O Z H O V O R4



V šoubiznise ťa ľudia poznajú 
ako kaskadéra a herca, 
ktorý si zahral po boku 
hollywoodskych hviezd. Čaká ta 
ešte nakrúcanie tohto typu?

Nie je to tak často, ako sa zdá. Občas sa 
mi ozve zahraničná produkcia. Minulý rok 
ma kontaktovali do jedného projektu, ale 
nič z  toho nebolo. Tak sa radšej dopredu 
neteším.

Aké točenie ťa v najbližšej 
dobe čaká?

Júl som mal natáčací pre druhú sériu se-
riálu ,,Za sklom 2,, kde mám postavu me-
nom Delon. Viac k tomu asi nebudem ho-
voriť, keďže sa ten seriál bude promovať až 
na jeseň.

Okrem filmovačiek si bol 
dlhé roky profesionálnym 
tanečníkom. Ako si prešiel 
od týchto povolaní k práci 
fotografa? Čo ťa k tomu viedlo?

Fotografia, video bolo mojím hobby. Pri 
filmovačkách som sa veľa naučil a hlavne 
som si všímal prácu kameramanov, osvet-
ľovačov. Bola to moja vysoká škola a keď-
že som bol na viac ako desiatich veľkých 
zahraničných produkciách, tak som mal 
čas sa pýtať a  učiť veľa ohľadne filmovej 
techniky. Hobby som potom premenil na 
profesiu. Mám vlastnú firmu, ktorá sa ve-
nuje práve tejto činnosti, ktorou je foto-vi-
deo produkcia.

Firmu máš aj spolu so synom 
Samkom. Ty fotíš, on točí. 
Ladí vám to spolu?

Áno, Samuel je môj syn a je absolventom 
VŠMU, odbor kamera, takže aj to je veľké 
plus. Dopĺňame sa navzájom. Aj fotíme, aj 
točíme, aj v strižni spolu sedíme :)

Tak to má byť. A aké si mal 
doteraz najbizarnejšie fotenie?

Zameraní sme na online virály, robíme pre 
firmy firemné akcie, konferencie, videokli-
py pre umelcov, dokumenty, podľa toho, 
aké je zadanie klienta.

To máš asi plný diár. Ako 
prebieha tvoj bežný deň?

Teraz v  lete si dám krátke cvičenie na na-
šej kvetinovej teraske, o ktorú sa stará moja 
manželka Evička. Potom nasleduje ranná 
kávička a šup na povinnosti a prácu. Keď je 
treba točiť a fotiť, ideme do terénu. A keď nie, 
tak v strižni je stále čo strihať a upravovať vo 
foto shope. Počas dní voľna sa venujem ro-
dine. Vždy niečo vymyslíme. Naposledy 
sme boli splavovať malý Dunaj s priateľmi. 
Tie súkromné dni mám najradšej, keď je čas 
na zábavky a voľnočasové aktivity.

Medzi tvoje voľnočasové 
aktivity evidentne patrí aj 
pohyb. Už prvý pohľad na teba 
hovorí, že dbáš o to, aby si bol 
vo forme. Čo pre to robíš?

Kedysi, keď som aktívne tancoval u  Jara 
Bekra v  tanečnej skupine SPIN, bol som 
veru v ďaleko lepšej forme a kondičke. Te-
raz sa len tak mierne udržiavam cvičením 
s  vlastným telom, chodím hrávať futbal, 
bicyklujem a korčuľujem.

Aj tridsiatníkov schováš do vrecka 
svojou vyšportovanou postavou. 
Ako často si v posilňovni? 
Činky? Kardio stroje?

Do posilňovne som chodil roky, keď som 
sa živil telom–keď som profesionálne tan-
coval a  robil aktivity, kde som musel byť 
v  kondičke, ako napríklad aj pri filmoch 
kaskadéra. Teraz mám firmu, už je menej 
času, lebo sa venujem práci. Cvičím pre-
važne doma, mám lavičku, nejaké jedno 
rúčky, a tam si porobím tie základné cviky. 
Na „posilku“ už nemám čas a  to „home“ 
cvičenie mi stačí. Však v teréne sa koľko-
krát tak nabehám s kamerou alebo fotoa-
parátom, že mi to úplne stačí :)

Cvičenie je jedna vec. Ako je to 
u teba s jedlom? Máš zaužívaný 
životný štýl zdravej stravy alebo 
zvykneš aj „zhrešiť“ pizzou, 
hamburgerom či dobrými 
vyprážanými rezňami?

Jem všetko a pijem všetko. Nemám žiad-
ne obmedzenia a ani diéty . Diéty ma za-
bíjajú. Keď som v  minulosti robil fitness 
a aj som chodil na súťaže, tam som zažil 
povinnú diétu a bolo to veľké trápenie. Na-
ozaj nie som odkázaný na takéto mučenie 
tela.

Keď ťa človek stretne, si 
stále pozitívne naladený. 
Ako to prosím ťa robíš? Čo ti 
dodáva ten elán do života?

Presne práca, ktorá ma baví.

Leto je pomaly za nami. Boli 
ste s rodinkou na dovolenke?

Áno, samozrejme s rodinkou. Vždy nájde-
me nejaký last minute a  ideme aspoň na 
týždeň k moru. Ináč nám stačí naše pekné 
Slovensko.

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 :  S t a n a  To p o ľ s k á

„Aj fotíme, aj točíme, aj v strižni spolu sedíme“

Najväčšia záľuba: fotenie

Pri čom si najlepšie oddýchnem: 
pri voľno časovom fotení 

Miesto na Slovensku, ktoré mám 
rád: všade, kde je pekná príroda 

Miesto vo svete, ktoré mám 
rád: Nie som svetobežník, kam sa 
dostanem, tam bolo všade pekne.

Obľúbený predmet/vec/talizman: 
Írsky trojlístok (Nosím na krku)

Obľúbené jedlo: Makové slíže

Obľúbená farba: Neviem 

Domáce zvieratko: nemáme, 
mám rád všetky zvieratká

Čo nerád robím: beh 

Neviem odpustiť: 
neviem odpovedať 
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Rozhovor s organizátorkou 
Jankou Jankovičovou
1. Čo Vás motivovalo nakopnúť sa 

a pustiť sa do realizácie takého 
veľkého projektu akým je obnova 
výstavy Trenčín Mesto Módy?

Mojou zrejme najväčšou motiváciou bol 
môj sused a dlhoročný priateľ Ivan Fabian, 
ktorý je organizátorom, z môjho pohľadu 
najlepšej rybárskej výstavy v  rámci Slo-
venskej a  Českej republiky. Obdivovala 
som jeho kvalitnú prácu. V  začiatkoch 
to bol práve on kto ma najviac naštar-
toval. Presvedčil ma, že mám na to, aby 
som znovuzrodila výstavu Trenčín Mesto 
módy, lebo sa dlhé roky venujem móde 
a  módnym prehliadkam, poznám veľa 
ľudí a podobne. Priznám sa, že zo začiat-
ku som o tom nechcela ani počuť. Vedela 
som, že to bude náročná práca. Mala som 
strach aby som v  dnešnej dobe zohnala 
reálne kvalitných vystavovateľov. Ale keď 
mi stále vlieval sebavedomie, nakoniec 
som sa s tou myšlienkou zžila a pustila sa 
do toho naplno. Na moje veľké prekvape-
nie ma práca úplne pohltila a som rada, že 
som ho poslúchla.

2. Ako si Vy spomínate na 
pôvodný módny veľtrh TMM?

Sú to pre mňa spomienky na krásne časy, 
keď sme sa ako malé deti tešili, že nás 
rodičia zoberú na túto populárnu výstavu 
či už jarnú alebo jesennú časť, kde sme 
s  otvorenými ústami pozerali, čo všetko 
krásne sa u nás na Slovensku vyrába, a čo 
všetko si budeme za rok môcť kúpiť v ob-
chodoch. Samozrejme, len ak budeme 
mať to šťastie, že nám to predavačka od-
loží pod pultom. Priam sme hltali všetky 
novinky z vystavených exponátov. Okrem 
najmodernejších kúskov som tam vždy 
stretla svoje spevácke aj herecké idoly. 
Chodil tam každý, kto niečo v  tej dobe 
znamenal. Spomeniem Mariku Gombitovú 
s Modusom, súrodencov Hečkovcov, Beá-
tu Dubasovú, Evu Kostolányovu, Janu Ko-
ciánovú, Ivana Mládeka, ale hlavne Ivana 
Krajíčka, ktorý tam uvádzal veľké zábavné 

programy spojené s módnymi prehliadka-
mi. Sprievodný program jednoducho pat-
ril k  výstave TMM. To vzrušenie nemalo 
konca kraja. Okrem toho sme tu zažívali aj 
veľa zábavy, kultúrneho programu a milé 
stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Neskôr, 
už ako mladá tínedžerka som tu brigádo-
vala ako hosteska. Dokonca sa mi splnil 
sen a na výstave TMM som sa stala jed-
nou z modeliek, ktoré mali to šťastie tam 
predvádzať. To boli zlaté časy, na celom 
Slovensku nás bolo 10-15 modeliek, ktoré 
chodili na všetky české a slovenské veľtr-
hy. V roku 1994 som už ako majiteľka mo-
delingovej agentúry organizovala na TMM 
módne prehliadky priamo na výstavisku 
pre rôzne odevné spoločnosti. 

3. V čom si výstava zachováva 
svojho ducha tradície 
pôvodného TMM, a naopak, 
aké novinky pribudli?

Keďže pôvodný systém výstavy bol na-
toľko originálny a  populárny, nechceme 
v princípe meniť jeho logistiku a históriu. 
Návštevníci si mali možnosť na výstave 
veci nielen nakontrahovať, ale aj nakúpiť, 
a  tak to aj zostane. Sprievodný program 
bude bohatý aj pri znovuzrodenej výsta-
ve. Tešíme sa na úspešných účinkujúcich, 
ktorí prijali naše pozvanie, medzi ktorými 
sú.: KALI, RONIE, Aless, Filip Jančík, Da-
vid Bílek, ľudovo - umelecký súbor SĽUK, 

Pavol Bršlík, Martina Múdra, Veronika Ra-
bada, Filip Jankovič, Andrew May, Ľudo-
vé mladistvá, folklórne súbory ZOBOR, 
TRENČAN, RADOSŤ, a  mnoho ďalších. 
Ako bonus organizujeme pod taktovkou 
UĽUVU (Ústredie ľudovej umeleckej vý-
roby) výstavu tradičných ľudových krojov 
z jednotlivých regiónov Slovenska.

4. V akých súťažiach budú môcť 
vystavovatelia zabojovať 
o módny titul a kto bude 
rozhodovať o ich kvalite?

Do poroty zasadnú uznávaní módni žur-
nalisti, módni návrhári, ale aj odborníci 
v odevnom priemysle. 

Pre mladých a  najtalentovanejších 
dizajnérov zo Slovenska a z Čiech organi-
zujeme zaujímavý projekt “TOP DIZAJNÉR 
ROKA”. Mladí dizajnéri počas výstavy TMM 
odprezentujú svoje nové kolekcie. Počas 
galavečera odborná porota vyhlási ab-
solútneho víťaza, ktorý vyhráva možnosť 
zúčastniť sa populárneho filmového fes-
tivalu v  Benátkach, kde odprezentuje na 
veľkom galavečeri svoju novú kolekciu. 
Naviac bude mať možnosť celých 10 dní 
byť súčasťou festivalu ako hosť a vystavo-
vať svoje modely v špeciálnom showroo-
me, kde sa všetky svetové herecké osob-
nosti budú pohybovať, maľovať, upravovať 
a  môžu si tak ich modely zakúpiť. Toto 
všetko hradí organizátor výstavy TMM. 
V neposlednom rade organizujeme aj tra-
dičnú súťaž ZLATÁ FATIMA, kde budeme 
v rámci galavečera oceňovať najkvalitnej-
šie výrobky v  jednotlivých kategóriach, 
najúspešnejšie odevné spoločnosti a no-
vinkou bude aj vyhlásenie špeciálnej ceny 
“Osobnosť módnej scény” a “TOP expozí-
cia”. Všetci víťazi dostanú nádhernú skle-
nenú sošku Zlatej Fatimy od umeleckého 
sklára Achilleasa Sdoukosa. Máte sa na čo 
tešiť!

P r i p r a v i l a :  K l a u d i a  B r á z d i l o v á
A U T O R  F o t o :  Š i m o n  F o r t u n a
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TRADÍCIA 
A KVALITA

Pozývame obchodníkov 
a zákazníkov do nášho 
stánku v pavilóne č. 1 

na výstave 

TRENČÍN 
MESTO MÓDY

od 22. do 23. 
septembra 2017



www.bepon.sk

Bepon ponúka širokú ponuku 
jednofarebných aj vzorovaných 
pančuchových nohavíc  na bežné 
nosenie aj na výnimočnú príležitosť.

Moderné 
a nadčasové 

dámske 
pančuchové 
nohavice by 

mali byť 
súčasťou 

šatníka 
každej 

ženy.

OZETA je významnou slovenskou značkou, 
pôsobiacou na slovenskom trhu už od roku 1939.

Pre náročnú skupinu klientov ponúkame 
exkluzívne ŠITIE NA MIERU z kvalitných 
materiálov talianskych módnych domov, 
v moderných strihoch riadiacich sa 
najnovšími svetovými trendmi.

Manažér projektu
Mgr. Roman Vajaš 

T: 0918 562 577

Hlavným cieľom tvorby PLEZURO 
je vrátiť móde noblesu a to nielen 
na úrovni najvyššej módy, ale i v bežnom 
obliekaní. Klientom má poskytnúť výber 
množstva kombinácií, z ktorých majú 
možnosť vyskladať si svoj vlastný outfi t. 
Či už sa jedná o oblečenie na voľný čas, 
casual štýl alebo najvyššie spoločenské 
udalosti.

Na New York fashion week počas 

Slovak Fashion Night 2017 
spoločnosť PLEZURO vystúpila 

ako exkluzívny hosť. Predstavila svoje 

couture modely inšpirované postavami 

zo svetovej opernej tvorby.

Luxusná kamenná  predajňa: PLEZURO LUXEMBOURG S.A.R.L. - 27, Avenue de la Liberté - L-1931 Luxembourg

Exkluzívny partner TMM

Značku Dazzy Style predstavujú 
originalne dizajnované odevy 
a  doplnky. Ponuku tvoria aj 
ručne maľované kúsky.
Infúzia orientu so sebou prináša 
originálnosť, vznešenosť, hravosť 
a nespútanosť.

Presvedčte sa sami na:

www.dazzy.sk



Tour de Francúzska riviéra
Francúzsko je krajina, ktorá je nádherná, podmanivá, prudko zážitková a po minulom 
roku tak trošku aj nebezpečná. Obzvlášť Francúzska riviéra je veľmi frekventovane 
navštevovanou krajinou turistov a dovolenkárov. Ak sa rozhodnete vybrať si dovolenku 
v Nice, Cannes, St. Tropez či Monacu, vezmite si so sebou aj plnšiu peňaženku. Naša 
redaktorka a zároveň cestovateľka nám prináša pohľad na tieto krásne prímorské 
mestečká, ktoré navštívila v rámci poznávacieho zájazdu a priblíži vám miestny život.

Na Francúzsku riviéru, Azúrové pobre-
žie, som sa rozhodla ísť autobusom. Bra-
la som to ako dobrodružstvo a zároveň 
výhodu, že autobus nás dovezie presne 

na miesta, kam chceme ísť. Nemuse-
la som riešiť blúdenie do centra miest, 
parkovanie a podobné záležitosti. Aj keď, 
šestnásť hodín v autobuse bol tak trochu 
„záhul“. Ako prvé sme dorazili do mesta 
Nice. Ak ste vášnivými navštevovateľmi 
historických pamiatok, tu si veľmi neprí-
dete na svoje. Avšak ak ste milovníkmi 

dlhých prechádzok po promenádach 
popri mori, bude sa vám páčiť. Prezreli 
sme si známy luxusný hotel Negresco 

a  tiež Palais de la Méditerranée. Ďa-
lej sme absolvovali obhliadku starého 
mesta okolo Opery a vyšli sme na hrad-
ný kopec, kde sa nám naskytol krásny 
výhľad na Nice a  Anglickú promenádu. 
Samozrejme, na spomínanej promená-
de stojí za zmienku minuloročný islam-
ský masaker zrazených turistov, takže aj 
na tomto mieste sme sa zastavili a videli 

sme niekoľko policajtov a  vojakov, ktorí 
tam neustále dávali pozor so zbraňami 
v  ruke. Nieže by tam boli ľudia nejako 
špeciálne preľaknutí, keď sa ale ozval 
nejaký silnejší zvuk alebo otras, ľudia 
očividne spozorneli a obzerali sa, čo sa 
deje. 

Odtiaľ sme sa autobusom presunuli 
do mestečka St. Tropez. Je to malé lu-
xusné miesto, v  ktorom sme si pozreli 

stanicu, v  ktorej debutoval Louis de 

Funés. Tu nás upútal záliv s bru-
tálne luxusnými jachtami. Nechýbali 
ani butiky s  tými najslávnejšími lu-
xusnými značkami a  krásne kaviar-
ne a reštaurácie rovno pri spomína-
nom zálive. 

Ďalšou našou zastávkou bolo 
mestečko Azúrového pobrežia 
s názvom Cannes. Presunuli sme 
sa okolo námestia Allées de la 
liberté a pozdĺž prístavu k sve-
toznámemu Festivalovému pa-
lácu, v ktorom sa koná filmový 
festival už od roku 1983. Neo-
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bišli sme ani chodník hviezd s  odtlač-
kami a  podpismi známych osobností. 
Popri pláži sa tiahla dlhá promenáda, 
ktorá bola skutočne zážitková. Z jednej 
strany sa na nás usmievala pláž a more, 
kde sme sa samozrejme mali čas aj vy-
kúpať. Z  druhej strany to boli luxusné 
hotely, butiky či reštaurácie. Na hlavnej 
ulici sme mali možnosť vidieť množstvo 
ľudí, na ktorých bolo na prvý dojem vi-
dieť, že im v zálive parkuje jachta a pred 
reštauráciou Bentley či Rollce Roys. Za 

kávičku zaplatíte cca 5 eur, za jed-
no jedlo od dvadsať eur vyššie. 

Poslednou zastávkou bola dru-
há najmenšia krajina na svete, ktorou 
je Monaco. Toto bolo najluxusnej-

šie mesto zo všetkých. Toľko drahých 
áut, jácht, hotelov a apartmánov nako-
pe som ešte nevidela v žiadnej krajine 

a  obávam sa, či taká krajina vôbec 
existuje, myslím vzhľadom na rozlohu 
krajiny. Navštívili sme monackú skalu 
„Roche de Monaco“, kde sa nachádza 
samotný kniežací palác. Boli sme aj 
v oceánografickom múzeu, ktoré založil 

knieža Albert I. Pokračovali sme okolo 
katedrály Notre-Dame-Immaculée de 
Monaco, kde je pochovaný napríklad aj 
Reiner III. so svojou manželkou Grace 
Kelly. Potom sme prešli do samotného 
mesta popri ceste, ktorá je známa ako 
dráha Veľkej ceny Monaka a  násled-
ne sme pokračovali do Monte Carla, 
kde sme sa zastavili v slávnom Casine. 
O  tom, že zo všetkých spomínaných 
miest sme odchádzali s  príjemným 
pocitom niet pochýb. Tento typ výletu 
určite odporúčame aj ako poznávací 
zájazd alebo aj ako turistickú dovolenku 
pri mori.

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 :  a u t o r k a



SME VIAC AKO OBCHOD, 
SME SLUŽBA
Hovorí sa, že Taliansko je Mekkou módy. Práve táto krajina 
a obzvlášť mestečko Rím udáva módne trendy. Ich štýl a cit pre 
zladenie doplnkov sa páči ženám po celom svete. Svoje o tom vie 
aj luxusná značka obuvi Fabbroferraio, ktorej mottom je „módna 
obuv – vysoká kvalita a prijateľná cena“. Prezradíme vám, aký kľúč 
používajú pri výbere topánok, odkiaľ čerpajú inšpiráciu a tiež v čom 
je ich výnimočnosť.

Vášňou značky Fabbroferraio je objavo-
vanie sveta módy pre svoje zákazníčky. 
Najväčšou radosťou je pozerať sa na 
klientky, ktoré si dizajnové kúsky v  ob-
chode zamilujú na prvý pohľad. V  ich 
sortimente nájdu exkluzívne a  tiež ex-
travagantné tipy obuvi a doplnkov. Veľký 
dôraz kladú najmä na kvalitu topánok, 
ale zároveň na cenovú dostupnosť pre 
každú z nás, ktorá miluje krásne topánky. 
Veľa modelov od Fabbroferraio pripo-

mínajú modely známych zahraničných 
návrhárov, ktoré stoja tisíce eur, ale v ob-
chodoch spomínanej prestížnej značky 
stoja podstatne menej. 

Zaujímavosťou je spôsob výberu to-
pánok do svojich obchodov. „Pri výbere 
sme vždy veľmi sústredení, pretože je 
toho veľa, čo posudzujeme. Je to naj-
mä spracovanie, štýl a  dizajn produk-
tu. Je to hotová alchýmia tvarov, farieb 
a materiálu. Dokonca do určitého výbe-
ru modelov zapájame aj priamo naše 
zákazníčky“, vysvetlil majiteľ luxusnej 
značky obuvi Marek Zámočník. A treba 
uznať, že robia dobre, pretože súčasné 
zákazníčky sú stále náročnejšie. Často-
krát totiž hľadajú exkluzívne kúsky, kto-
ré nie sú bežne v  obchodoch dostať. 
A  to je pre značku Fabbroferraio práve 
výzvou. Snažia sa vždy plniť priania zá-

kazníčok a želaný tovar priniesť do svoj-
ho obchodu.

A odkiaľ čerpajú inšpiráciu pre svoje 
exkluzívne a  extravagantné produkty? 
„Čerpáme ju priamo z  talianskych ulíc. 
Je to iný pohľad a zhodnotenie daného 
produktu, keď ho na ženách vidíme už 
zladený s celkovým outfitom. Pre výber 
je to lepšie ako samostatne stojaci pro-
dukt na výstave,“ dodal Marek Zámočník.

Keď prídete do obchodu Fabbrofer-
raio, dostane sa vám pozornosti, akú si 
zákazníčky zaslúžia. Držia sa totiž hesla 
„Sme viac ako obchod, sme služba“. A je 
to pravda. Dbajú totiž na to, aby boli zá-
kazníčky čo najviac rozmaznávané. Pre-
to zamestnávajú asistentky, ktoré sa za 
každých okolností snažia zákazníčkam 
vyhovieť a  poskytnú im odborné rady. 
Zároveň si môžu vychutnať aj šálku 
skvelej talianskej kávy. 

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 : 
Fa b b r o f e r r a i o
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Hypermarket TESCO 
Bratislava - Petržalka

Panónska cesta 25
851 04 Bratislava – Petržalka

oproti pokladniciam

Hypermarket TESCO 
Bratislava Zlaté Piesky

Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava-Ružinov

vedľa vchodu ASKO nábytku

Hypermarket TESCO 
Nové Zámky

Nitrianska cesta 111
940 67 Nové Zámky
oproti pokladniciam

Hypermarket TESCO Nitra
Bratislavská 2109/5

949 01 Nitra
oproti pokladniciam

ZOC MAX Nitra
Chrenovská 30
949 01 Nitra

1. poschodie vedľa 
kina Cine MAX

www.fabbroferraio.sk

Exkluzívna 
talianska 
a extravagantná 
dámska móda



Čím sa živili v MINULOSTI?
Kým ženy herečky vo veľkej väčšine prerazili do sveta Hollywoodu pomerne ľahko, či už 
v rámci ich predošlej modelingovej kariéry alebo im miesto vo filme vybavili rodičia z hereckej 
brandže, muži herci to mali v minulosti skutočne ťažké. Kým sa stali slávnymi, prešli bežnými 
povolaniami vodičov nákladných áut, pracovníkov čerpacích staníc či dokonca striptérov.

BRUCE WILLIS (62)

Slávny Bruce, známy z  nezabudnuteľ-
ných filmov Pulp fiction, Smrtonosná 
pasca či Môj sused zabijak ťahá v  Hol-
lywoode za správny koniec už viac ako 
tridsať rokov! Málokto však vie, že kým 
prerazil ako herec, bol to bežný smrteľ-
ník, ktorý pracoval ako automechanik, 
vodič nákladného auta, ako obsluha na 
čerpacej stanici a  po večeroch hrával 
v  baroch na fúkaciu harmoniku. Až ne-
skôr si povedal, že sa vydá do New Yor-
ku a skúsi tam šťastie. Točil reklamy, bral 
všetky pracovné ponuky, ktoré mu prišli 
do cesty a čakal na tú svoju príležitosť. Tá 
evidentne prišla a dnes už Willisa netre-
ba nikomu zvlášť predstavovať.

SYLVESTER STALLONE (71)

Tento svalnatý štramák nemal v  mla-
dosti na ružiach ustlané. Keď bol dieťa, 
rodičia sa rozviedli, žil u oboch striedavo 
a neskôr ho poslali do školského interná-
tu. Žili skôr v biede, otec bol netradične 
kaderníkom a  mama sa pomerne ne-

úspešne pokúšala o prácu astrologičky. 
Sylvestrovi nepridal na popularite fakt, 
že sa narodil s čiastočne ochrnutou tvá-
rou. Keď sa dostal do New Yorku, začala 
sa jeho najskôr biedna kariéra. Začal pra-
covať v  krčmách a  svoju prvú hereckú 
úlohu dostal v lacnom porne, kde hral gi-
gola za dvesto dolárov. Neskôr sa pokú-
šal získať lepšie role, ale bol odmietnutý. 
Po sobáši so svojou manželkou spomína: 
„Žili sme z ruky do úst. Bolo nám tak zle, 
že som sa pokúšal predať aj svojho psa. 
To bolo jedno z najhorších období v  ži-
vote“. Keď sa však presťahovali do Los 
Angeles, lady sa pohli a Stallone sa stal 
slávnym, samozrejme, že sa o to zaslúžil 
scenár k filmu Rocky.

BRAD PITT (53)

Brad bol jeden z  chlapcov, ktorý keď 
dosiahol plnoletosť, mal pocit, že sa mu 
otvorili všetky brány sveta. Naložil do 
auta všetko, čo mal a vydal sa s tristo do-
lármi vo vrecku do Los Angeles. Lákala 
ho kariéra herca alebo speváka. Keďže 
veľmi rýchlo zistil, že spev nie je to pravé 
orechové, povedal si, že bude hercom. 
Kým sa tak stalo, býval s ôsmymi chlap-
cami v  jednom byte a  robil poslíčka, 
strážcu parkoviska, predavača hambur-
gerov a  zmrzliny, bol prezlečený aj za 
kura a lákal klientov do fast foodov. Kým 
na sebe pracoval na kurzoch herectva, 
privyrábal si ako šofér striptérok.

JAVIER BARDEM (48)

Bol to syn známych rodičov, ktorí boli 
vo filmovej brandži varení pečení. Práve 
preto sa na divadelných doskách objavil 
už ako šesť ročný a  tiež hral v  rôznych 
televíznych seriáloch. Neskôr vystupo-
val s  kočovným divadelným súborom, 
ale v tej dobe ho veľmi lákalo maliarstvo. 
Na škole umenia to po čase zabalil a vy-
striedal rôzne bežné zamestnania, medzi 
nimi aj vyhadzovača v klube a dokonca si 
strihol aj prácu striptéra.

ERIC BANA (49)

Narodil sa v  Austrálii nemeckej matke 
a  otcovi chorvátovi. Bol barmanom, ale 
najviac si ho obľúbili ako miestneho zabá-
vača. Všimla si ho aj austrálska televízia, 
ktorá ho zamestnala ako fantastického 
komika. Aj vo svojom debutovom filme 
Drsňák Chopper dal do svojej role trochu 
komiky. Až neskôr začal dostávať role, kto-
ré boli serióznejšieho charakteru a  svoje 
srandičky musel nechať bokom, napríklad 
vo filmoch Trója či Na život a na smrť.

Au to r :  Ja n a  K a d l e č í ková
Zd ro j  fo to :  i n te r n et ,  w w w. c s fd . c z

Obsluhoval na pumpe

Komik

Vyhadzovač a str iptér
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Bola som pre deti skutočná princezná
Krehká, talentovaná a srdečná. Takto by sa dala v skratke opísať 
krásna speváčka Mária Čírová, ktorá pred nedávnom spečatila svoj 
vzťah svadbou po deviatich rokoch harmonického spolunažívania 
s partnerom. Napriek tomu, že Mária je skutočne veľmi vyťažená, 
nájde si čas aj na detičky s ochorením srdiečka v Nadácii 
Detského kardiocentra, ktorú podporuje ako ambasadorka.

Pred nedávnom ste mali 
svadbu po deviatich rokoch 
spolužitia. Aké boli vaše pocity?

Bola to oslava našej rodiny v kruhu našich 
najbližších. Zážitok, ktorý si určite bude-
me pamätať celý život. Vládla tam úžasná 
atmosféra a pozitívna energia. Za ten deň 
sme prežili toľko vnemov, emócií a  pre-
kvapení, že už sa tešíme na fotky, aby 
sme si to znova oživili.

Kedy padol termín svadby? Čo 
bol ten rozhodujúci moment?

O  svadbe sme uvažovali už dlhšie, len 
sme čakali na ten správny moment. Defi-
nitívne sme sa rozhodli až tento rok na jar. 
Postupne sme začali riešiť veci a  keďže 
sme pracovne veľmi vyťažení, ani nevie-
me ako to ubehlo a svadba bola tu.

Ako reagovali deti na vašu 
svadbu? Predsa len, sú už 
staršie a vnímajú dokonale 
všetko, čo sa deje naokolo.

Boli sme veľmi radi, že deti už sú veľké 
a  tým pádom si to celé mohli užiť. Bola 
som v  ten deň pre nich skutočná prin-
cezná ako z  rozprávky. Zoe počas celé-
ho obradu držala závoj, Hugi stál hrdo pri 
nás. Deti sú našou súčasťou a vôbec sme 
ich z toho celého nechceli vylúčiť.

Že máš dobré srdce, to vieme 
už dávno. Už niekoľko mesiacov 
si tvárou Nadácie Detského 
kardiocentra a ambasádorkou 
úplne nového unikátneho 
projektu edukácie malých 
kardiologických pacientov 
formou špeciálnych pedagógov, 
aby sa im aj napriek ich ochoreniu 

dostalo vzdelanie, aké si zaslúžia. 
Ako vnímaš túto svoju funkciu?

Do tejto problematiky som sa ponorila iba 
nedávno a  bola som prekvapená, koľko 
vecí nie je doriešených a koľko špecialis-
tov a  dobrovoľníkov dáva do toho úplne 
nezištne celý svoj život. Mnohým rodinám 
tak výrazne uľahčia veľmi zložitú situáciu. 
Z  mojej pozície budem vedieť pomôcť 
hlavne v oblasti informovanosti verejnos-
ti a  samozrejme aj osobnou účasťou na 
podujatiach nadácie.

Práce máš určite nad hlavu. Už 
aj leto nám skončilo, prázdniny 
tiež. Užili ste si dovolenku?

Leto bolo krásne, boli sme celý čas spolu. 
Stihli sme aj stredozemné more aj sloven-
ské hory. Ale nám je dobre aj doma, lebo 
pri našej práci si nemôžeme veľmi dopre-
du plánovať, keďže sa nám kalendár mení 
v podstate každý týždeň. Naučili sme sa 
užívať si každý jeden voľný deň ako do-
volenku, je to lepšie ako čakať na nejaký 
dlho plánovaný a vysnívaný týždeň voľna, 
ktorý nakoniec možno ani nepríde.

Plánuješ v najbližšom čase 
naspievať novú pesničku? Na 
čom aktuálne pracuješ?

Pracovne je toho momentálne veľa. Do-
končujeme album, nadávno sme natočili 
klip. Ďalší klip nás čaká v septembri, v ok-
tóbri vyrážame na akustické turné k  no-
vému albumu a na zimu máme prichysta-
né s Robom Opatovským vianočné turné 
a  niekoľko už tradičných samostatných 
vianočných koncertov.

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 :  a r c h í v  M á r i a  Č í r o v á
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 Amade 
Château

Pravá turecká procedúra
HAMAM a jedinečná
„fresh” vodná fajka.

kúsok exotiky z Orientu

Turecké kúpele Hamam v päťhviezdičkovom 

hoteli Amade Château v obci Vrakúň naprojek-

tovali a vybudovali špičkoví odborníci z Turecka. 

K Wellness & Spa patrí 24x11m vonkajší bazén a 

18x9m vnútorný bazén so saunami a vírivkou.

Amade Château: 45 km od Bratislavy, v srdci Žitného ostrova
ODPORÚČAME: Stredovekú večeru s predstavením

Náš TIP: Popoludňajší čaj v cukrárni s najlepšou čokoládou na svete

Bližšie informácie na tel.: +421 918 620 498 | info@hotelamade.sk

EXTRA PONUKA:
Alfresco večera v anglickom parku

www.hotelamade.sk

930 25  Vrakúň

Rezervujte cez náš web, a získajte zľavu 5% z ceny izby.
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Žijem naplno! Nadácia Detského kardiocentra sa o pacientov s vrode-
nou chybou srdca zaujíma aj po ich prepustení z hospi-
talizácie. Špeciálnu starostlivosť si vyžadujú pacienti 
vzhľadom na ich sťaženú prispôsobivosť na bežný každo-
denný režim, prirodzený pre ich rovesníkov. Ide o následky 
po rôznych zákrokoch a liečebných metódach. V súvislosti 
s prerušovanou pravidelnou školskou dochádzkou a ďal-
šími pre život zdravého dieťaťa samozrejmými životnými 
situáciami sa kardiologicky choré dieťa ťažko zaraďuje 
do normálneho života. 

Nadácia DKC preto organizuje projekt, ktorý bude týmto 
deťom poskytovať možnosti ľahšie sa zaradiť do života, 
a to s pomocou terapeutov a špeciálnych pedagógov. 
Tí budú vzdelávať malých pacientov v pohodlí ich domo-
va. Cieľom projektu je, aby asistenti a pedagógovia v podo-
be tréningov a doučovacích metód špeciálnymi prístupmi 
pomáhali chorým deťom a ich rodičom prekonávať ocho-
rením spôsobené handicapy.

 www.nadaciadkc.sk Pomôcť môžete aj vy! Aj vďaka vašej podpore môže dostať čo najviac 
detí šancu na plnohodnotný život. 
V prípade záujmu nám napíšte na srdiecko@nadaciadkc.sk.

MEDIÁLNI PARTNERI: PROJEKT PODPORILI:REKLAMNÍ PARTNERI:GENERÁLNY PARTNER:
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rením spôsobené handicapy.

 www.nadaciadkc.sk Pomôcť môžete aj vy! Aj vďaka vašej podpore môže dostať čo najviac 
detí šancu na plnohodnotný život. 
V prípade záujmu nám napíšte na srdiecko@nadaciadkc.sk.

MEDIÁLNI PARTNERI: PROJEKT PODPORILI:REKLAMNÍ PARTNERI:GENERÁLNY PARTNER:
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Všetky deti si zaslúžia plnohodnotný život
Rozhovor s Martinom Záhorom, predsedom 
predstavenstva spoločnosti Slovclean
Spoločnosť Slovclean podporila nový 
unikátny projekt Nadácie Detského 
kardiocentra ŽIJEM NAPLNO, ktorého 
cieľom je poskytnutie špeciálneho 
vzdelávania deťom s kardiologickým 
ochorením. Čo stálo za Vaším 
rozhodnutím podporiť nadáciu?

Naša spoločnosť spolupracuje s  Nadáciou 
Detského kardiocentra už dlhšie, v  minulos-
ti sme podporili niektoré jej menšie projekty. 
Mali sme teda možnosť spoznať prácu nadá-
cie. A  predovšetkým nadšenie a  zapálenie 
ľudí z nadácie pre dobrú vec. Ich nekonečnú 
snahu pomáhať chorým deťom a ich rodičom 
v ťažkých životných situáciách, ktoré si mnohí 
z nás nevedia ani predstaviť. Zároveň sme sa 
ale dozvedali aj o problémoch pri presadzova-
ní nových ideí a projektov, ktoré väčšinou sú-
viseli s  nedostakom finančných prostriedkov. 
Keď vidíte do hĺbky problému, už vás to nene-
chá ľahostajným. Zrazu si uvedomíte, že chce-
te a musíte pomôcť. Slovclean je etablovaná 
firma, ktorá pôsobí na trhu už dvanásť rokov. 
Uvedomili sme si našu zodpovednosť voči 
spoločnosti a  skutočnosť, že okrem nášho 
core biznisu je našou povinnosťou aj pomáhať 
tým, ktorí to potrebujú.

Čím Vás oslovil práve projekt, ktorého 
ste sa stali generálnym partnerom?

Riaditeľka nadácie, pani Kadlečíková, mi 
v  našich rozhovoroch často hovorila o  sla-
bej, resp. neexistujúcej starostlivosti o  deti 
so srdcovými ochoreniami po ich prepus-
tení z  nemocnice. Tieto deti sú často dl-
hodobo hospitalizované, sú po závažných 
operačných zákrokoch, čo im znemožňuje 
absolvovať riadne predškolskú alebo školskú 
dochádzku. Po dlhých mesiacoch v nemoc-
nici prichádzajú domov, lekári si splnili svo-
ju úlohu, ale problémy týchto detí nekončia. 

Pomalší psychomotorický vývoj, sekundárne 
hendikepy po operáciách, zameškaná ško-
la, vyčlenenie z  kolektívu – to sú problémy, 
s  ktorými sa deti a  ich rodičia musia vyrov-
návať. V zahraničí fungujú dokonale systémy 
špeciálnej starostlivosti a dovzdelávania pre 
tieto deti. Bohužiaľ, na Slovensku doteraz nič 
také neexistovalo. Som hrdý na to, že spoloč-
nosť Slovclean prispela k  tomu, aby takýto 
jedinečný projekt mohol konečne vzniknúť aj 
u nás. 

Aké sú Vaše očakávania – čo by 
mal nový projekt priniesť?
To najdôležitejšie – pomôcť tým deťom, kto-
rým zdravotný stav nedovoľuje chodiť pra-
videlne do škôlky a  školy, vzdelávať sa za 
pomoci špeciálnych pedagógov a  asistentov 
v  ich domácom prostredí. Nesmieme dopus-
tiť, aby sa ochorenie týchto detí stalo aj ich 
psychickým hendikepom a obmedzovalo ich 
v plnohodnotnom živote, ktorý si zaslúžia rov-
nako ako ostatné, zdravé deti. Pevne verím, že 
projekt ŽIJEM NAPLNO sa bude rozvíjať, že 
budeme postupne schopní zapojiť do neho čo 
najviac detí. Naša spoločnosť je pripravená dl-
hodobo pomáhať malým pacientom, aby svoj 
život prežili naplno a bez obmedzení.



PRÍTOMNOSŤ RODIČA 
pri dieťati má veľký význam
Je to lekárka s veľkým srdcom a to svoje srdce už 25 rokov dáva do svojej profesie, 
ktorou je starostlivosť o kriticky choré deti s ochorením srdca. Kardiologička MUDr. Ľubica 
Kovačiková nám v exkluzívnom rozhovore porozprávala, aká dôležitá je komunikácia 
lekárov s rodičmi, aká je bilancia záchrany detí v súčasnosti a tiež prečo je extrémne 
dôležité venovať kardiologicky chorým pacientom pozornosť v oblasti vzdelávania.

Ako dlho pracujete pre 
Detské kardiocentrum a aká 
je presná náplň Vašej práce?

V  DKC pracujem 25 rokov a  som pri-
márkou Oddelenia anestéziológie a  in-
tenzívnej medicíny, kde poskytujeme 
starostlivosť kriticky chorým deťom 
s ochoreniami srdca.

Operácie malinkých detí sú 
nielen po profesionálnej stránke 
obzvlášť náročné, ale aj po tej 
psychickej. Ako to zvládate?

Naši pacienti sú v kritickom stave, vyža-
dujú intenzívnu starostlivosť a maximál-
ne sústredenie sa na srdce a  ostatné 
orgány. Pacienta by sme však mali vní-
mať komplexne. Mali by sme sa zamýš-
ľať nad tým ako ochorenie, hospitalizácia 
a  intervencie vplývajú na jeho psychiku 
a  ako by sme mohli negatívne vplyvy 
zmierniť. Tak aj pri riešení závažných 
medicínskych problémov by sme mali 
vnímať, že dieťa je súčasťou rodiny a ak 
chceme dieťa vyliečiť, musíme podporiť 
jeho aj jeho rodičov. Na našom oddele-
ní umožňujeme rodičom prítomnosť pri 
dieťati. Môžu ho podporovať v takej mie-
re, ako to dovoľuje zdravotný stav.

Dôležitou súčasťou je aj 
komunikácia s rodičmi, ktorá je 
určite veľmi chúlostivá. Máte 
za tie roky už prax v tom, ako 
rodičom oznamovať pozitívne, 
ale aj negatívne informácie 
o zdravotnom stave dieťatka?

Komunikácia s  rodičmi je dôležitou sú-
časťou našej práce. Bohužiaľ, na to nás 

škola nepripravovala. Každý lekár má 
svoj vlastný prístup a  spôsob, avšak 
existujú aj všeobecné pravidlá, ktoré by 
sa mali dodržiavať. Ja som mala mož-
nosť absolvovať medzinárodné škole-
nie o  starostlivosti o  zomierajúce deti 
a v rámci tohto vzdelávania som získala 
aj tieto vedomosti. Rodičom detí s cho-
rým srdiečkom v  kritickom stave podá-
vame informácie, ktoré sú pre nich veľmi 
ťaživé. Navyše, rodičia sa v takýchto situ-
áciách cítia bezmocní. Preto považujeme 
za dôležité umožniť rodičom prítomnosť 
pri dieťati, aby mohli prispieť v  miere, 
v akej to stav umožňuje. Okrem toho, ak 
sú rodičia prítomní, vidia, aká starostli-
vosť sa dieťaťu poskytuje. To dáva pred-
poklady pre budovanie vzťahu medzi 
rodičmi a  zdravotníckymi pracovníkmi, 

ktorý je založený na dôvere.

Dá sa povedať, že ste 
priekopníčkou myšlienky 
vzdelávania detských 
kardiologických pacientov 
formou špeciálnych pedagógov 
na Slovensku. Nadácia Detského 
kardiocentra takýto typ projektu 
oficiálne spustí v septembri. Kde 
ste sa o tom prvý krát dozvedeli?

Pred rokom 1990 bolo zriedkavé, aby 
sa dieťa so závažnou srdcovou chybou 
dožilo niekoľko rokov. Pokroky v detskej 
kardiológii, kardiochirurgii a  intenzívnej 
starostlivosti však umožnili komplexné 
operácie závažných vrodených srdco-
vých chýb už v útlom (aj novorodenec-
kom) veku. Chirurgická úmrtnosť výrazne 
poklesla, a  tým už v  21. storočí máme 
stále viac detí, ktoré po operáciách zá-
važných srdcových chýb nastupujú, 
resp. by mali nastúpiť povinnú škol-
skú dochádzku. Výskum, ktorý sa začal 
v USA, však ukázal niektoré nepriaznivé 
výsledky. Deti po operáciách závažných 
srdcových chýb môžu mať poruchy psy-
chomotorického a  neuropsychického 
vývoja. Poruchy sú typicky mierne, ak sa 
však kombinujú, môžu mať výrazne ne-
priaznivý vplyv. U  malých detí môže ísť 
o  oslabenie hrubej motoriky, u  dieťaťa 
v  predškolskom veku oslabenie jem-
nej motoriky, poruchy pozornosti a  reči. 
V školskom veku sa pridružujú problémy 
v matematických a čitateľských zručnos-
tiach. Postupne sa u detí môžu objaviť aj 
rôzne komplexnejšie diagnózy ako naprí-
klad porucha pozornosti alebo porucha 
pozornosti s  hyperaktivitou, špecifické 
poruchy učenia, čo dlhodobo ovplyvní 
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kvalitu života detí. Naše centrum spolu-
pracuje s Detskou nemocnicou vo Fila-
delfii, ktorá je svetovým lídrom v oblasti 
výskumu neuropsychického vývinu detí 
s ochoreniami srdca. Tak sme mali mož-
nosť získať najnovšie poznatky aj v tejto 
oblasti.

Nie je potrebné špeciálne 
vysvetľovať, prečo je dôležité 

vzdelávať deti. Avšak detským 
kardiologickým pacientom to nie 
je veľakrát dopriate vzhľadom 
na ich diagnózu. Čo im hrozí, ak 
zameškajú v škole a nedostane 
sa im potrebného vzdelania?

Na Slovensku zatiaľ komplexný psycho-
logický a  pedagogický servis pre deti 
s ochoreniami srdca neexistuje. Pedagó-

govia majú mnohokrát strach prijať tieto 
deti do predškolských zariadení. Rodičia 
tak zisťujú neskoro, väčšinou až vtedy, 
keď začnú navštevovať školu, že ich die-
ťa má problém. Má zlé známky, „vyrušu-
je“, resp. nie je schopné normálnej škol-
skej výuky. Ak sa aj zistí problém a chcú 
dieťaťu pomôcť, sú nútení navštevovať 
rozličných odborníkov, ktorí však spolu 
nekooperujú. Okrem toho títo odborníci 
nepoznajú špecifickú problematiku detí 
s  ochoreniami srdca. Problémy dieťaťa 
a rodiny tak môžu narastať, čo ešte viac 
prehlbuje ich znevýhodnenie a  izoláciu. 
Preto máme záujem pracovať na projek-
te komplexnej starostlivosti o našich pa-
cientov, ktorý bude zahŕňať aj sledovanie 
neuropsychického vývoja, včasnú inter-
venciu na jeho posilnenie a  poskytova-
nie špeciálno-pedagogických vyšetrení 
a  individuálneho vzdelávania. Takéto 
vzdelávanie by malo zohľadniť fakt, že 
školská úspešnosť detí s  určitým zdra-
votným znevýhodnením nezáleží len od 
celkového IQ, ale aj od iných faktorov 
ako sú kvalita pozornosti a pamäte, jem-
ne motorické schopnosti, zdravotný stav, 
motivácia, návyky, podnetnosť rodinné-
ho prostredia a iné. Viaceré z týchto fak-
torov sa dajú podporovať individuálnym 
pedagogickým prístupom.

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 : 

R o m a n  S k y b a ,  N D K C
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Prevádzky:
Kašmírska 17, Bratislava – Trnávka

Kadnárova 37, Bratislava – Rača

Molecova 4, Bratislava – Karlova Ves

Hečkova 1, Pezinok – Grinava

Husitská 28, Praha – Žižkov

www.pokladna.sk

Šéf spoločnosti LB SERVIS 
Luboš Bodiš: Budúcnosť je 
v  bezhotovostných platbách
Je zakladateľom a majiteľom spoločnosti LB SERVIS, ktorá sa za viac 
ako 15 rokov svojej existencie vypracovala na jedného z najväčších 
predajcov a servisných garantov fiskálnych zariadení na Slovensku. 
Dnes sa už môže pochváliť viacerými zabehnutými prevádzkami 
v Bratislave, Pezinku či dokonca aj v Prahe, pričom v poradí už piatu 
slávnostne otvorí tento mesiac v bratislavskej Karlovej Vsi. Ako v súčasnosti vyzerá trh s registračnými 
pokladnicami sme sa v krátkosti porozprávali s úspešným podnikateľom v tejto oblasti Lubošom Bodišom.  

Vidíte zmysel v otvorení 
ďalšej prevádzky?

Nakoľko od 1. apríla má naša spoločnosť 
otvorenú prevádzku na Špieszovej ulici, 
rozhodli sme sa vyjsť v ústrety zákazníkom 
otvorením novej prevádzky v danej lokalite, 
a to na Molecovej ulici. Chceli sme poskyt-
núť lepšie parkovanie a  bezbariérový prí-
stup. Veľkou výhodou je aj to, že Petržalča-
nia to k nám majú už len cez most.

Takže vidíte potenciál v biznise 
s registračnými pokladnicami?

Vzhľadom na to, že robíme registračné 
pokladnice a  POS systémy už viac ako 15 
rokov, vidíme budúcnosť v  používaní pla-
tobných terminálov a práve táto prevádzka 
by sa mala niesť v  duchu pokladničných 
riešení. To znamená nielen užívanie zák-
ladných registračných pokladníc ako le-
gislatívne povinného nástroja, ale poklad-

ničné riešenie umožňujúce bezhotovostné 
platby, evidenciu zákazníkov, využívanie 
kreditných systémov a  vernostných kariet 
a podobne.

Je správne otvárať novú 
prevádzku v období, kedy 
virtuálna registračná pokladnica 
umožňuje využitie neobmedzene 
pre všetkých podnikateľov?

Virtuálna registračná pokladnica je síce 
otvorená pre všetkých podnikateľov, avšak 
funkcionalitne to nie je prepracovaný pok-
ladničný systém s množstvom funkcií, ktoré 
určite každá prevádzka ocení. Ide o nástroj 
spĺňajúci legislatívnu podobu, ale bohužiaľ 
s množstvom nevýhod.

Aké nevýhody máte na mysli?

Je to síce aplikácia otvorená všetkým pod-
nikateľom, ale bez možnosti nadstavbové-

ho systému. Neviem si napríklad predstaviť 
reštauráciu s  využívaním virtuálnej regis-
tračnej pokladnice a tlačením dokladov vo 
formáte tlačiarenského papiera. A  to ešte 
nehovoriac o  možnostiach prispôsobenia 
pokladničného systému konkrétnemu zá-
kazníkovi na mieru. To u virtuálnej poklad-
nici neprichádza do úvahy.

Pokladáte sa za lídrov v oblasti 
registračných pokladníc 
a POS systémov?

Pokiaľ viem, tak žiadna servisná organizácia 
nedisponuje toľkými technikmi, výjazdový-
mi autami, prevádzkami a  takým vybave-
ním ako my. Nehovoriac o promptnosti rie-
šenia servisných zákaziek, ako aj o prístupe 
našich zamestnancov a  o  príjemnom pro-
stredí na jednotlivých prevádzkach. Napo-
kon, každý z našich zákazníkov – súčasných 
aj budúcich, je u nás vítaný a môže sa o tom 
osobne presvedčiť.

Aj o pokladničné systémy 
je potrebné sa starať
Chystáte sa otvoriť si reštauráciu, bar či 
kaviareň? Kvalitná registračná pokladni-
ca či do posledného detailu premyslený 
pokladničný systém sa pre vás následne 
stanú nevyhnutnosťou.

Avšak samotným zakúpením regis-
tračnej pokladnice sa všetko ešte len za-
čína. Technická podpora, promptnosť pri 
riešení porúch či rôzne zaškolenia sú pri-
danou hodnotou, ktorú si musíte dôsled-
ne zvážiť ešte predtým, ako si vyberiete 
servisnú organizáciu.

Spoločnosť LB SERVIS, ktorá je jed-
nou z  najúspešnejších servisných orga-
nizácií v  oblasti registračných pokladníc 

a POS systémov, otvára novú prevádzku 
v bratislavskej Karlovej Vsi na Molecovej 
ulici č. 4. Okrem toho môžete služby jej 
technikov využiť aj na Trnávke, v Rači, Pe-
zinku a dokonca aj v Prahe.

Navštívte spoločnosť LB SERVIS na 
ktorejkoľvek z  prevádzok a  nechajte si 
poradiť od jej personálu. Okrem poraden-
stva vám dokážu ponúknuť pestrú paletu 
produktov v oblasti platobných terminá-
lov, registračných pokladníc a  poklad-
ničných softvérov, akými sú Oberon, MK 
Soft, iKelp, POS Mobile či Papaya. Ga-
rantujeme vám, že o pokladniciach vedia 
všetko!



už od 139 € / osoba / 2 noci

Doprajte si pohodový víkend plný aktívneho odpočinku, 
wellnessu, relaxu v TERMÁLNEJ VODE s blahodarnými 
účinkami na pohybové ústrojenstvo a načerpajte tak pozitívnu 
energiu a silu do nového týždňa.

Víkendové pobyty v termíne

od 07. 09. do 18. 12. 2017

Light weekendLight weekend

wellnesspatince.sk

Viac informácií spolu s kompletnou 
ponukou pobytových balíčkov nájdete na:

/WellnessHotelPatince

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



ROKOV OLO

9. 9. 2017

BRATISLAVSKÁ MESTSKÁ SPOLOČNOSŤ ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU 
JE TU PRE VÁS UŽ OD ROKU 1992. OSLÁVTE S NAMI NARODENINY!

9.00 - 15.00: Exkurzie v spaľovni odpadu, Vlčie hrdlo, Bratislava. 

Je potrebné sa vopred prihlásiť.*

11.00 - 17.00: AUPARK, Bratislava

DREAM DANCERS 
cirkusové vystúpenia a workshopy

LE PAYACO
skvelý koncert bratislavskej skupiny

PETER BIČ PROJECT
 koncert jednej z najúspešnejších 

slovenských kapiel

PACI PAC
koncert populárnej detskej kapely

JAZDA NA MINI 
AUTÍČKACH

SMETIARSKE AUTO
 jedinečná prehliadka

HALO HALO
detská tanečná formácia

BIKE LAB
vybicykluj si cukrovú vatu

TOMBOLA O ATRAKTÍVNE CENY

SMETIARSKA 
FOTOBÚDKA

a veľa ďalších atrakcií

RYTMIKA
bubnová šou na odpade

*Na exkurzie je potrebné sa VOPRED prihlásiť cez 
www.olo.sk, kde nájdete aj kompletný program.

OLO_inzercia_25_01.indd   4 23.8.2017   10:50

 �ELEKTROINŠTALÁCIE
kostolov, bytov, RD domov, predajní, 
herní, barov, výrobných hál, vrátane 
prípojok NN a VN do 22kV.

 �OSVETLENIE
Exteriérov - záhradné osvetlenie, 
vonkajšie osvetlenie a verejné osvetlenie. 
Interiérov - diódovými zdrojmi, pásmi ako 
aj klasické osvetlenie.

 �DÁTOVÉ ROZVODY
Internetové a telefónne siete, anténne 
a zabezpečovacie systémy - alarmy, 
systém audio a video vrátnikov.

 �OCHRANA OBJEKTOV
Bleskozvody (aktívne a pasívne), pasívna 
požiarna ochrana - protipožiarne 
prechody s technologickým riešením od 
HILTI.

 �NÁVRHY
Projektovanie, protokoly vplyvov, 
protokoly merania, vykonávanie revíznych 
správ a porevíznych opráv.          

 �ALTERNATÍVNE 
ZDROJE ENERGIE

návrh, realizácia, servis fotovoltaických 
a veterných systémov.

EL-PO s.r.o.
Skladová 6,  917 01, Trnava
el-po@el-po.sk
+421 903 926 371



CarexBratislava s.r.o., Harmincova 1/B
84102 Bratislava

tel.:02/64288784 l mob.:0944066089
e-mail:carex@carex.sk l web: www.carexba.sk

  opravy všetkých 
typov vozidiel

  elektrikárske,klampiarske 
a mechanické práce

  geometria 

  pneuservis

e-shop
PNEUMATIKY
      AJ S PREZUTÍM

www.mikona.skVIDEO

ROKOV OLO

9. 9. 2017

BRATISLAVSKÁ MESTSKÁ SPOLOČNOSŤ ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU 
JE TU PRE VÁS UŽ OD ROKU 1992. OSLÁVTE S NAMI NARODENINY!

9.00 - 15.00: Exkurzie v spaľovni odpadu, Vlčie hrdlo, Bratislava. 

Je potrebné sa vopred prihlásiť.*

11.00 - 17.00: AUPARK, Bratislava

DREAM DANCERS 
cirkusové vystúpenia a workshopy

LE PAYACO
skvelý koncert bratislavskej skupiny

PETER BIČ PROJECT
 koncert jednej z najúspešnejších 

slovenských kapiel

PACI PAC
koncert populárnej detskej kapely

JAZDA NA MINI 
AUTÍČKACH

SMETIARSKE AUTO
 jedinečná prehliadka

HALO HALO
detská tanečná formácia

BIKE LAB
vybicykluj si cukrovú vatu

TOMBOLA O ATRAKTÍVNE CENY

SMETIARSKA 
FOTOBÚDKA

a veľa ďalších atrakcií

RYTMIKA
bubnová šou na odpade

*Na exkurzie je potrebné sa VOPRED prihlásiť cez 
www.olo.sk, kde nájdete aj kompletný program.

OLO_inzercia_25_01.indd   4 23.8.2017   10:50

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.

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

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

 �ELEKTROINŠTALÁCIE
kostolov, bytov, RD domov, predajní, 
herní, barov, výrobných hál, vrátane 
prípojok NN a VN do 22kV.

 �OSVETLENIE
Exteriérov - záhradné osvetlenie, 
vonkajšie osvetlenie a verejné osvetlenie. 
Interiérov - diódovými zdrojmi, pásmi ako 
aj klasické osvetlenie.

 �DÁTOVÉ ROZVODY
Internetové a telefónne siete, anténne 
a zabezpečovacie systémy - alarmy, 
systém audio a video vrátnikov.

 �OCHRANA OBJEKTOV
Bleskozvody (aktívne a pasívne), pasívna 
požiarna ochrana - protipožiarne 
prechody s technologickým riešením od 
HILTI.

 �NÁVRHY
Projektovanie, protokoly vplyvov, 
protokoly merania, vykonávanie revíznych 
správ a porevíznych opráv.          

 �ALTERNATÍVNE 
ZDROJE ENERGIE

návrh, realizácia, servis fotovoltaických 
a veterných systémov.
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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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najlepšie hodnotenie

MERIEM

SAUVANNE

34 elementov v akcii

68 elementov v akcii


