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Editoriál
V  dovolenkovom období sme si dopriali veľa cestovania, spoznávania, 

navštívili sme mnohé koncerty pod holým nebom, festivaly doma i v za-

hraničí. 

Aby sme sa viac sústredili na naše Slovensko, rozhodli sme sa po-

stupne navštíviť a predstaviť vám súčasnosť historických regiónov. Začí-

name najstarším – Ponitrím. 

Polovica leta sa v Nitre už 45. rokov nesie v znamení výstavy. Agro-

komplex ma zaujíma nielen profesionálne. Stretnem na nej veľa zaujíma-

vých ľudí, ktorí sú verní zemi, ale zároveň kráčajú s dobou, využívajú nové 

poznatky a technológie na dorábanie zdravých potravín, leží im na srdci 

ich spracovávanie i efektívna cesta k spotrebiteľovi. 

Poľnohospodárska výstava môže byť príležitosťou aj na hľadanie reál-

nych východísk napríklad na to, ako ochrániť naše zdravie pred geneticky 

upravovanými potravinami, ktoré sa môžu k nám dostať i prostredníctvom 

živočíšnej výroby. Iste bude aj miestom na sústredenie sa na to, ako urobiť 

našu krajinu a náš život ekologickejší, zdravší. Ale to nie je úlohou len poľ-

nohospodárov. Musíme dospieť aj my spotrebitelia. Je dôležité, aby sme sa 

učili už pri nákupe potravín rozhodovať so znalosťou vecí, vyberali z regá-

lov len tie potraviny, o ktorých vieme, že sú prospešné pre nás, nielen pre 

vrecko obchodníka, zaujímať sa o pôvod a spôsob výroby potraviny. Ak si 

napríklad vezmeme za svoje odporúčanie „Kupujme slovenské potraviny“, 

pestovatelia a výrobcovia budú mať väčší odbyt a veľkí obchodníci ich už 

nebudú prehliadať s tým, že nevedia dodať dostatočné množstvá...  

Práve na výstave sa môžeme zorientovať, získať potrebné informácie  

o  rastlinách, ovocí, zelenine, mede, mäse, o  ich ekologickom/neekolo-

gickom spracovávaní. Všetko je v hlave, náš život musíme začať zlepšovať 

od seba. Prispievame k tomu aj svojimi správnymi rozhodnutiami i tým, že 

budeme kritickí, že nebudeme kupovať hocičo, že sa neuspokojíme s ne-

kvalitnými potravinami, gastronómiou, službami či neporiadkom. 

Čo myslíte, dokážeme konečne dospieť a  zodpovedne sa starať 

o vecí, ktoré by mali byť naším existenčným záujmom? Napíšte nám.

V á š  t í m  C a f e  n e w s
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I N Z E R C I A

DREVO Z BETÓNU 
BETÓNOVÉ DREVO
Drevo je najstarší konštrukčný materiál, avšak 
vplyvom počasia bez údržby nevydrží v  exteriéri 
veľmi dlho. Betón sa používa od stredoveku a po-
skytuje nové stavebné možnosti.

Naša firma sa rozhodla spojiť krásu dreva, pev-
nosť a  odolnosť betónu do jedného celku a  vý-
sledkom je práve séria betónových výrobkov  imi-
tácie dreva: dlažby, podvaly, šľapáky palisádový 
obrubník, , žľab, trávnikový a stromčekový lem.

Všetky naše výrobky sú stálofarebné a odol-
né voči vonkajším vplyvom počasia, bez akej-
koľvek údržby. Ich povrch zaisťuje odolnosť proti šmyku 
a jemný reliéf umožňuje príjemnú chôdzu bosou nohou.

VYBET s.r.o. 
Družstevná ul., 919 51 Špačince 
č. tel.: 0907726172 

www.vybet.sk



Nitra spája históriu 
so súčasnosťou
Nitra s rozlohou 100 km2 a počtom obyvateľov vyše 80 000, 
je jedným z najstarších miest na Slovensku. Okrem bohatej 
histórie je Nitra známa aj ako centrum poľnohospodárstva, či 
mesto mladých, keďže je sídlom dvoch univerzít. Je taktiež 
mestom výstavníctva a kongresov. Sídlia tu tri divadlá, 
najznámejšie Divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo Karola 
Spišáka a Nové divadlo. Nitra je každoročne miestom 
konania viacerých medzinárodných festivalov či veľtrhov.

Pýtate sa prečo prísť do Nitry ?

Malebná scenéria mesta rozprestiera-
júceho sa pod majestátnym Zoborom, 
rieka Nitra, 7 pahorkov, kostolné veže 
a  v  pozadí majestátny hrad víta náv-
števníka z každej svetovej strany.

Romantické uličky a  tajomné záku-
tia, čarovná atmosféra, honosné cirkev-
né budovy, historické pamiatky a ospalá 
atmosféra, to všetko ponúka mestská 
pamiatková rezervácia v Hornom meste.

Cyrilometodská tradícia na vás 
dýcha už na pešej zóne, ktorú zdobia 
umelecké diela v  duchu veľkomorav-
ských tradície – zväčšená kópia histo-
rického meča z bronzu, železná fontá-

na, poklop z Veľkej Moravy, päť metrov 
vysoké hudobné hodiny, nárožná pitná 
fontána či Svätoplukove prúty.

Neobjavené lokality Nitry sa po-
stupne sprístupňujú aj verejnosti. Za 
zmienku stojí lokalita Martinského 
vrchu, areál bývalých nitrianskych ka-
sárni. Dnes tu môžete obdivovať bu-
dovy z 19.- 20. storočia, nádherný park 
ale aj prvé slovanské obydlia archeo-
parku. Druhou turistickou lokalitou sa 
postupne stáva Zoborský kláštor, kde 
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neustále prebiehajú reštaurátorské 
práce.

Pre návštevníkov Zoborských vrchov 
je určený náučný chodník s  27 zastave-
niami a s celkovou dĺžkou 14,7 km. Cieľom 
peších turistov je najmä Pyramída (553 
m), vedie na ňu modrá turistická značka. 
Nezabudnite sa cestou zastaviť vo Svo-
radovej jaskyni (355 m). Hodinový výstup 
vás odmení nádherným výhľadom na celé 
mesto, čaká na vás rozhľadňa s ďalekohľa-
dom, ohnisko s možnosťou opekania, tu-
ristická útulňa, kúsok pod ňou si prezrite 
zvyšky veľkomoravského hradiska.

Nitriansky hrad, ktorý je nepochybne 
dominantou Nitry, ponúka návštevníkom 
počas hlavnej turistickej sezóny – od 
apríla do októbra – možnosť výstupu na 
katedrálnu vežu. Spodné nádvorie hra-
du spája s balustrádou veže celkovo 155 
schodov. Turisti si môžu vychutnať výhľad 
každý deň okrem pondelka medzi 10.00-
17.30 hodinou. Výstupy sa konajú v pravi-
delných polhodinových intervaloch. Vý-
stup na hradnú vežu je organizovaný pod 
taktovkou vlastných sprievodcov.

Od apríla 2017 je sprístupnený objekt 
služieb turistom. Návštevníkom Nitrian-
skeho hradu ponúka možnosť posedieť si 
pri výbornej káve, ale aj kvalitnom jedle. 
Pridanou hodnotou je nádherný výhľad 
na mesto. Reštaurácia je zároveň posta-
vená tak, aby návštevníci mali možnosť 
vidieť starobylé hradné múry. Časť z nich 
bola odkrytá pri archeologickom vý-
skume počas výstavby tejto budovy. Na 
tomto mieste sa spája historická archi-
tektúra s tou súčasnou.

Každoročne sa tu organizuje poduja-
tie Leto na Nitrianskom hrade. V malom 
amfiteátri pod holým nebom v  tzv. Go-
tickej priekope sa počas júla a  augusta 
konajú premietania kvalitných filmov 
a  usporadúvajú sa hudobné koncerty. 
Mozaiku podujatí dotvárajú aj vystúpenia 
so stredovekou tematikou. www.nitrian-
skyhrad.sk 

Od júna 2018 premáva po najkraj-
ších zákutiach Nitry nový turistický vlá-
čik. Spoznáte vďaka nemu nielen Dol-
né a Horné mesto Nitry ale napríklad aj 
Mestský prak na Sihoti či Zoborský kláš-
tor. www.vlaciknitra.sk 

Od letnej sezóny 2017 je pre turistov 
ale aj domácich obyvateľov k  dispozícii 
možnosť zapožičať si bicykel a prostred-
níctvom neho spoznať krásy Nitry. 

S Nitrou sa už desaťročia spája aj vý-
stavníctvo. Výstavisko Agrokomplex je 
známe nielen na Slovensku ale aj v  za-
hraničí. Už od svojho vzniku v  roku 1973 
patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové 
a výstavnícke spoločnosti na Slovensku. 
K  najnavštevovanejším veľtrhom patrí 

napríklad Nábytok a  bývanie, Gardenia, 
Medzinárodný strojársky veľtrh no najmä 
už viac ako 40 rokov poľnohospodárska 
a  potravinárska výstava Agrokomplex. 
Súčasťou podniku je aj Slovenské poľno-
hospodárske múzeum. Expozície múzea 
sa rozprestierajú v  krásnom prostredí 
a okrem výstavných priestorov je súčas-
ťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná 
železnica a  knižnica. www.agrokomplex.
sk , www.spmnitra.sk 

Kvalitná gastronómia

V  zemepisne a  odrodovo mimoriadne 
rozmanitej oblasti nitrianskeho kraja sa 
rodia vína, ktoré pili veľkomoravské knie-
žatá, najväčší cirkevní hodnostári, ale 
i anglická kráľovná. Užite si tento zážitok 
aj vy a objavte lahodnú chuť nitrianskych 
vín. Práve na území Nitrianskeho kraja 
sa dochovala prvá písomná zmienka 
o existencii vinohradníctva a vinárstva na 
Slovensku. K jeho rozvoju prispeli najmä 
benediktínski mnísi, žijúci v  kláštore sv. 
Hypolita na vrchu Zobor. 

Viac o možnostiach spoznať Nitru sa 
dozviete na www.visitnitra.eu  

Foto vláčik zdroj: NOCR
Foto hrad zdroj: Mišovič
Foto hrad zdroj: Havran 

Foto medovina zdroj: Tomka

Múzeum medoviny

Z Nitry pochádza a dodnes v nej pô-
sobí najstarší výrobca medoviny na 
Slovensku. Rodinná firma  TOMKA 
obnovila tisícročnú tradíciu výro-
by nápoja, ktorý bol typickým pre 
starých Slovanov, Keltov a Germá-
nov. V miestnom Múzeu medoviny 
môžete vidieť ich súkromnú zbierku 
pohárov a vzácnych dokumentov. 
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Jednoduchým a lacným 
riešením GDPR
je vzorová dokumentácia
Čo je GDPR a koho sa týka?

GDPR (General Data Protection Regula-
tion) je nové nariadenie EÚ č. 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov.

Týka sa každého subjektu, kto-
rý spracúva osobné údaje na iné ako 
osobné účely. Teda prakticky každého 
podnikateľského subjektu, keďže tieto 
spracúvajú osobné údaje napr. svojich 
zákazníkov, zamestnancov, alebo majú 
kamerový systém a musia tieto osobné 
údaje spracúvať v súlade s nariadením 
GDPR.

Ako zabezpečiť súlad s GDPR?

Základom je mať bezpečnostnú doku-
mentáciu, napríklad vo forme organi-
začnej smernice a  ďaľšie dokumenty, 
ktoré s  GDPR súvisia. Ide napr. o  zmlu-
vu o  spracovaní osobných údajov so 
sprostredkovateľom, záznamy o spraco-
vateľských činnostiach, poučenia opráv-
nených osôb. Dôležité je tiež vypracovať 

si podmienky ochrany osobných údajov 
a tým informovať dotknutú osobu podľa 
článku 13 GDPR.

Ako vyriešiť GDPR?

Jednou z  možností je využiť vzorovú 
dokumentáciu k  GDPR. Spoločnosť si 
ju podľa návodu a  príkladov prispôso-
bí svojim špecifikám a  môže tak ušetriť 
stovky eur. 

Je vzorová dokumentácia 
dostačujúca?

Áno, vzorová dokumentácia je dostatoč-
ná. Využívajú ju aj firmy, ktoré robia GDPR 
na mieru, len do nej dopĺňajú špecifiká 
firiem, pre ktoré ju vypracúvajú.

Aké pokuty 
hrozia?

Výška pokút je až do výšky 20 miliónov 
€ alebo 4% celkového ročného obratu. 
Tie najvyššie ale hrozia vyslovene až pri 
opätovnom a závažnom porušení ochra-
ny osobných údajov. S tými pokutami to 
teda nie je až také vážne. To ale nezna-
mená, že treba prípravu na GDPR pod-
ceniť

www.gdpr-vzor.sk
Naša spoločnosť ponúka možnosť vyriešiť GDPR pomocou vzorovej dokumentácie. Word a excel dokumenty si 

podľa jednoduchého návodu vyplníte presne pre Vašu spoločnosť. V prípade nejasností s vypĺňaním radi poradíme 
telefonicky alebo emailom.

Základný dokument - organizačná smernica obsahuje zásady, ktoré Vaša spoločnosť prijala, aby bola schopná 
preukázať spracovanie osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018. Veľkou výhodou je, že vďaka 

vypĺňaniu organizačnej smernice pochopíte hlavné princípy ochrany osobných údajov a GDPR.

KONEČNÁ CENA: 139 € bez DPH, VÁŠ VYNALOŽENÝ ČAS: cca 3 - 10 hodín

Potrebujete poradiť ohľadom GDPR, napíšte nám na info@gdpr-vzor.sk a bezplatne Vám poradíme.
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GRAND HOTEL BELLEVUE 
Región Vysoké Tatry je mnohým známy ako lyžiarske stredisko a Mekka pre turistov. 
Najmenšie veľhory sveta, ktoré na jedno mieste dokážu poskytnúť to, čo na veľkých 
priestranstvách ostatné horstvá. V zime na kvalitne vybudovaných zjazdovkách skvelú 
lyžovačku, upravované bežecké trate dávajú priestor na kratšie a dlhšie bežecké túry, 
vysokohorské prostredie je ideálne na menej náročnú zimnú turistiku, ale i na horské 
túry so snežnicami a stúpacími železami za sprievodu horských vodcov. Skupiny sa 
môžu vyblázniť na snežných skútroch, sánkarskom trenažéry, využiť psie záprahy, 
zahrať sa s lavínovými vyhľadávačmi, alebo na skutočných horských nosičov.

Letné a  jesenné mesiace sú ideálne na 
menšie a  väčšie aktivity vo vysokohor-
skom prostredí. Nespočetné kilometre 
cyklotrás núkajú spoznať krajinu na ekolo-
gických dopravných prostriedkoch. A že je 
čo vidieť, o tom sa treba prísť presvedčiť. 

Z  popradskej kotliny Vám pri prícho-
de hneď padne zrak na Vysoké Tatry 
a  štvorhviezdičkový GRAND HOTEL BEL-
LEVUE. Hotel sa môže popýšiť novými 
dizajnovými izbami, kde každé zo rekon-
štruovaných poschodí je zariadené v inom 
štýle. V rovnakom koncepte sa hotel ode-
je postupne do nového šatu celý. Izby sú 
funkčné a  ideálne pre individuálnu, ako 
i kongresovú turistiku.

Ako jediný hotel v  regióne a  jeden 
z mála na Slovensku, dokáže hostiť až 650 
osôb. Vďaka modifikovanej kongresovej 
sále, ktorá v spojení s priestranným foyer 
môže poskytnúť viac ako 1000 m2 podla-
hového priestoru s kapacitou 1000 miest 
a ďalšími salónikmi, hotel môže hrdo niesť 
tento prívlastok. Konferenčné priestory sú 
plne technicky vybavené. Do foyer a kon-
gresovej sály vedia organizátori eventov 
umiestniť i  nadrozmerné výstavné expo-
náty, dokonca aj terénne vozidlá. Súčasťou 
areálu hotela je veľký outdoorový priestor, 

vhodný na rôzne aktivity v  každom roč-
nom období. 

GRAND HOTEL BELLEVUE dokáže 
uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov, 
o čom svedčia medzinárodné konferencie 
a kongresy, ktoré sme v minulosti realizo-
vali. 

Hotel nezaostáva ani ponukou gastro-
nomických služieb. Váži si región a tradí-
cie, preto v jednej z reštaurácií ponúka vý-
hradne slovenské špeciality, pripravované 

z čerstvých domácich potravín. Slovenská 
reštaurácia víta návštevníkov v  príjemnej 
atmosfére za sprievodu slovenského fol-
klóru.

Druhá reštaurácia nasleduje trendy 
medzinárodných kuchýň. Ponúka viacero 
druhov mäsa, špeciality šéfkuchára, vege-
tariánske jedlá, čerstvé zeleninové šaláty 
a dezerty.

Denný Lobby bar s ponukou tých naj-
lepších značiek káv, čerstvých čajov, alko 
a nealko nápojov, ale i domácich koláčov. 

Nočný bar Lucullus je charakteristický 
svojou retro atmosférou. Široký sortiment 
rumov, ponuka cigár, DJ – to sú bonbóniky, 
ktoré dodávajú čaro prostrediu.

Bezprostredne pri hoteli sa nachádza 
bezplatné hotelové parkovisko s  kapaci-
tou 140 miest. K dispozícii je wellness cen-
trum s  plaveckým bazénom, saunovým 
svetom, hotel ponúka procedúry a masá-
že prevádzané certifikovanými masérmi. 
Funkčne riešené fitness je zariadené špič-
kovými zariadeniami na kardiovaskulárne 
cvičenia. Súčasťou fitness centra je squash, 
bowling, biliard, stolný tenis. 

www.hotelbellevue.sk 
www.facebook.com/ 

GrandHotelBellevueHighTatras
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Určite patrí medzi najzaujímavejšie a najstaršie historické regióny. Rozprestiera sa v povodí 
rieky Nitry a jej prítokov. Dnes jeho veľká časť patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Ponitrie je asi najdlhšie osídleným regiónom Slovenska. Súvisia 
s ním aj samotné počiatky slovenskej štátnosti. Práve tu vzniklo 
v prvej tretine 9. storočia Pribinovo Nitrianske kniežatstvo. His-
tória kraja je spätá aj s  príchodom byzantských vierozvestov 
sv. Konštantína a Metoda v roku 863, dnes spolupatrónov Eu-
rópy, ktorí položili základy dnešného slovenského písomníctva, 
kultúry a vzdelanosti. Dôležité postavenie si Nitra zachovala aj 
v nasledujúcich storočiach. Hlavné poklady Nitry - právom po-
važovanej za matku slovenských miest - sú sústredené v Mest-
skej pamiatkovej rezervácii Nitra s hradom a katedrálou. Sved-
kami minulosti sú aj hrady v  Leviciach, Topoľčanoch i  mnohé 
kaštiele, starobylé kostoly (Drážovce, Kostoľany pod Tribečom). 
Nížinné prírodné danosti ho predurčujú na poľnohospodárstvo, 
ale tiež na letné turistické aktivity – cyklistiku, turistiku, vodné 
športy, termálne kúpaliská (Podhájska, Patince, Diakovce, Poľný 
Kesov, Santovka, Štúrovo,

Nové Zámky). Iba tu nájdete Arborétum Mlyňany, naj-
väčšie arborétum Strednej Európy, pri Topoľčiankach Zubriu 
zvernicu, domov nášho najväčšieho cicavca, ktorý už, žiaľ, vo 
voľnej prírode nedokáže prežiť i Národný žrebčín, kde sú cho-
vané plemená slovenského plnokrvníka, lipicana, huculského 
a  arabského koňa. Región je dnes vyhľadávaný aj kvôli kva-
litným vínam, chutnými gurmánskym špecialitám a v polovici 

augusta tiež kvôli medzinárodnej výstave Agrokomplex, ktorá 
sa každý rok stáva uprostred leta Mekkou všetkého najlepšie-
ho, čo sa na Slovensku urodilo a čo sa z toho pripraví na naše 
stoly.  

Slovensko je napriek neveľkej rozlohe 
neuveriteľne rôznorodé. Vďaka 
prírode, ľuďom a predovšetkým neraz 
odlišnému historickému vývoju, 
nájdeme v každom jeho regióne veľa 
nového zaujímavého, jedinečného. 
V Cafe news by sme vám chceli 
postupne aspoň v kocke predstaviť 
zaujímavosti jednotlivých historických 
regiónov Slovenska.

PONITRIE
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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

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

VSTAVANÉ SKRINE 
na mieru

Každý deň máte možnosť objaviť svet!
Objavte ho s nami!

924 01 Galanta, Šafárikova 1526, tel. 031/7802106-8 
e-mail: gita@gita.sk, www.ckgita.sk

n Cestovná kancelária GITA je obchodným 
partnerom a predajcom produktov najväčších 
slovenských a zahraničných touroperátorov.

n U nás nájdete  „všetko pod jednou strechou“.
n Organizujeme vlastné pobytové a poznávacie 

zájazdy do rôznych krajín Európy.
n Predávame letenky, medzinárodné 

cestovné lístky, cestovné poistenie.

 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 

 REZIVO 
tel.: 0905 746 124 • www.strecha.ws

ARRI s.r.o. • Okoč, Budovateľská 890/20Catering

0908 767 749 I 0917 800 386
www.CANTINEPARTY.sk

• Svadby - plesy - oslavy
• Studená a teplá kuchyňa
• Prenájom inventára, stolov



ČIERNA HORA
milé prekvapenie
Rozlohou a počtom obyvateľov (okolo 625 000) malinká, ale na 
prírodné krásy a históriu mimoriadne bohatá krajina.  Na mape 
Európy sa objavila len nedávno - v roku 2006. Čierna Hora vás 
prekvapí prirodzenou ekológiou, čistotou, prudkým rozvojom 
cestovného ruchu na pobreží a dobrou kvalitou služieb pre 
návštevníkov. Výhodou je i euro, ktoré slúži ako miestna mena.

Samé hory, skaliská...

Mapa čiernohorského územia je desivo 
hornatá. Pohoria s výškou nad tisíc met-
rov nad morom pokrývajú viac ako 60 
percent krajiny. Miestni si zaslúžia obdiv 
za cesty a  tunely doslova „vyhryzené“ 
v  nedostupných skalách, za obrobené 
polia a olivové sady, ktoré vidíte na kaž-
dom aspoň trochu dostupnom svahu. 
Neveľkou nížinou sú Čiernohorci obda-
rení len na juhu krajiny pri Jadranskom 
mori. Siaha až po hlavné mesto Podgori-
ca s letiskom. Všade, aj pri kúpaní v mori 
máte hory okolo seba. Ráno sú sivasté, 
cez deň zelené a hnedé a k večeru po-
skytujú každému vášmu pohľadu takmer 
ružovú kulisu.

Dovolenka v parku pri mori

Do zoznamu navštívených krajín sme 
sa s  manželom rozhodli tento rok pri-

dať Čiernu Horu. Aj keď sme nemali 
veľké očakávania, lebo balkánske kra-
jiny, najmä ich pobrežia, hojne navšte-
vované turistami z  celej Európy, sú 
viac menej podobné, historické mesto 
Budva, jeho nová moderná časť i hote-
ly a  pláže nás milo prekvapili. Ubyto-
vanie sme hľadali blízko pri mori. Pod-
mienkou bol bazén, aby sme si mohli 
zaplávať aj vtedy, ak by bolo more 
náhodou nepokojné alebo špinavé po 
búrke. Hotelový komplex Slovenska 
plaža pri historickom kúpeľnom mes-
te Budva, známom letovisku už za 
Rakúsko-Uhorska, nás v  skutočnosti 
zlákal najmä sympatickým názvom. Pri 
večerných prechádzkach sme museli 
obdivovať zaujímavý zámer architek-
ta: v  rozsiahlom parku na okraji mesta 
umiestnil sedem štvorcových dvojpo-
schodových objektov, letné športovis-
ká a obrovské parkovisko s kolektormi 
na streche. Biele objekty s  modrými 
okenicami, utopené v  zeleni, nazvali 
podľa domácich kvetov – oliva, mag-
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nólia, lipa, borovica... Každý má rôzne 
typy izieb s  balkónom alebo terasou, 
apartmány a na prízemí aj bezbariéro-
vé izby s uzavretým dvorčekom. V stre-
de každého objektu je upravený dvor 
so stromami a  lavičkami. Chodníky od 
týchto budov sa zbiehajú pri hotelovej 
reštaurácii a  blízkej promenáde nad 
pieskovo-kamienkovou plážou. Z okien 
izieb síce nevidno more, ale všade, kde 
sa človek pozrel bola zeleň a starostli-
vo ošetrované kvety. Bezchybný trávnik 
v tieni stromov slúži pre rodiny s bábät-
kami a  pre starších ľudí ako príjemná 
alternatíva k  opaľovaniu sa na pláži. 
Skvelý oddych poskytovali aj dva ba-
zény s teplou morskou vodou. Príjem-
ným zistením pre nás bola i skutočnosť, 
že diskotéky, kolotoče a hlučný nočný 
život, nevyhnutný doplnok letovísk, bol 

situované až kúsok za hotelovým kom-
plexom. Hoci sa čiernohorské pobrežie 
pýši modernými, luxusnými ubytovací-
mi kapacitami, ktoré neuveriteľne rých-
lo pribúdajú, boli sme radi, že sme si 
na dovolenkový oddych vybrali práve 
ubytovanie uprostred prírody. 

Cítite sa ako vítaný hosť

Pravdupovediac, nečakali sme, že 
letovisko Budva bude službami mi-
moriadne ústretové k  hosťom. Opak 
bola pravda: sústredene pracuje na 
ich skvalitňovaní. Pokiaľ ide o dopravu 
v novej časti mesta nechýbali podzem-
né garáže, strážené záchytné parko-

viská, dostatok taxíkov, požičovne áut 
na každom kroku a  dobre fungujúca 
miestna doprava. Bez problémov sa 
človek dostal do susedného letovis-
ka Bečiči či do  aquaparku. Z  ponuky 
fakultatívnych výletov sú najobľúbe-
nejšie exkurzie do Národného parku 
Skadarské jazero, ktoré zasahuje až do 
Albánska, záliv Boka Kotorska a histo-
rické mesto Kotor, zapísané v zozname 
UNESCO. Obchody sa ponukou ani ce-
nami nelíšia veľmi od našich. Reštaurá-
cií a kaviarní sme však mali na výber - 
od štandardných až po luxusné. Všade 
nás čakala prívetivosť, pestrosť ponuky 
a  rýchla obsluha. Občas sa nám síce 
prihovorili ruštinou, lebo rusky hovoria-
ci návštevníci toto letovisko popri hostí  
z  Poľska, Nemecka, Švédska či Veľkej 
Británie veľmi obľubujú, ale, keď zistili, 
že trafili vedľa, prechádzali na angličti-
nu. V našom hotelovom komplexe kaž-
dý, koho ste stretli, či to bol záhradník, 
upratovačka, čašník, predavač, či šofér 
malého elektromobilu, ktorý nás prišiel 
odviezť z  recepcie na izbu pol hodi-
ny po polnoci, sa pozdravil a  pridal aj 
prívetivý úsmev. Je to síce maličkosť, 
ale aj ona prispieva k pohode a svedčí 
o  tom, že domáci chcú, aby sa u nich 
hostia cítili príjemne.  Za istú nevýhodu 
treba asi pokladať len drahé telefono-
vanie z Čiernej Hory.

J a n a  P o k o r n á 
Fo t o :  a u t o r k a 

a   a rc h í v  h o t e l a  S P
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TIP NA VÝLET: BARCELONA, MESTO, 
KTORÉ SA PRED KRÁĽOM NESKLONÍ 
Barcelona je viac ako mesto, je to symbol. Symbol Katalánska, vznešenosti, vzdoru 
a nesmiernej túžby po živote a slobode. Vyberte sa do nej a váš život sa navždy zmení.

Freddie Mercury v  piesni, venovanej 
Barcelone, spieva, že je ako klenot na 
slnku a  nám tak zjednodušil snahu, 
charakterizovať mesto pár slovami. Prí-
jemné počasie, dychberúca atmosféra 
starej metropoly a genius loci, akým sa 
nemôže pýšiť žiadne iné mesto na sta-
rom kontinente. Ak sa rozhodnete urobiť 
si výlet do Barcelony, nezabudnete na 

ňu do konca života. 

Barcelona, patrí medzi hŕstku miest, 
ktoré bez problémov očaria turistov 
milujúcich históriu, no zároveň ponúka 
rovnaké poklady aj tým, ktorých zaují-
ma súčasnosť. Tí prví ocenia nadčasovú 
krásu architektúry budov a  tí akčnejší 
sa ľahko stratia v kaviarničkách, baroch 
a kluboch so skvelými diskotékami. 

Na mestách, ako Barcelona, je naj-
lepšie to, že v nich nepotrebujete mapu. 
Kamkoľvek sa vyberiete, nájdete krásne 
zákutia, plné príjemných prekvapení. 

Ak máte srdce dobrodruha, nechajte sa 
unášať davom na slávnej ulici Las Ram-
blas. Ľudský had vás vypľuje na hlav-
né námestie La Plaça Catalunya, kde 
je v ktorúkoľvek hodinu plno ľudí. Tu si 
nezabudnite vychutnať úžasné miestne 
jedlá, najmä prímorské špeciality a su-
perkvalitné iberské mäsko „jamon”. 

Dominantou mesta je však určite 
svetoznáma Sagrada Familia. Novo-
gotická katedrála je symbolickým vy-
jadrením hrdosti katalánskeho národa. 
Stavbu začali stavať v  roku 1882 a  jej 
dokončenie je naplánované na rok 
2026, teda presne na sté výročie smrti 
jej slávneho architekta Antonia Gaudího. 

Ak tohto katalánskeho majstra ume-
nia obdivujete, vyšplhajte sa kúsok nad 
Barcelonu, do Parku Güell. Tento park 
za svoj vznik vďačí práve Gaudímu, ktorý 
ho celý navrhol a naplnil avantgardnými 
skvostmi, ktorých krása je jedinečná. Ide 
o  jeden z  najkrajších parkov na svete, 
s nádherným výhľadom. Mimochodom, 
kúsok od parku sú voľne dostupné bý-
valé vojenské bunkre a z nich je výhľad 
ešte krajší, stojí za to objaviť ich. 

Barcelonu preslávila aj Olympiáda 
v roku 1992 a mesto sa o olympijský are-
ál príkladne stará. Dnes v ňom nájdete aj 
múzeum a  ide o skvelé miesto pre ak-
tívny oddych po únavnom dni. Areál leží 

na kopci Montjuic, na ktorom sa rozpre-
stiera tiež rovnomenný hrad, ktorý pyšne 
stráži celú metropolu a tiež vám poskyt-
ne krásnu panorámu celého mesta.

Futbalový klub FC Barcelona určite 
poznajú aj tí, ktorým futbal inak nič ne-
hovorí. Štadión, aj celá história klubu, je 
minimálne rovnako zaujímavý ako kto-
rákoľvek iná pamiatka v meste. Ale po-
zor, Barcelona nie je iba futbal, športové 
kluby z  Barcelony sú aktuálnymi maj-
strami v  basketbale, hádzanej, hokeji 
a  aj vo florbale. Šport je pre Barcelon-
čanov spôsob, ako ukázať spupnému 
Madridu svoju nezdolnosť.  

Objavte výnimočnosť Barcelony 
spolu s  jediným oficiálnym partnerom 
FC Barcelona na Slovensku – CK Fut-
balTour.sk. Kompletnú ponuku zájazdov 
a  samostatných vstupeniek nájdete na 
www.futbaltour.sk.

www.futbaltour.sk | info@futbaltour.sk | 0948 266 997

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME
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ZÁCHRANNÝ BALÍČEK
NA LETNEJ DOVOLENKE
Mentálne sa na oddych počas letnej dovolenky nastavíme, 
ale náš organizmus môže reagovať po svojom. Na cestu, 
zmenu denného režimu, miesta, klímy, či iné aktivity, ako 
sú plávanie v mori, horské túry alebo pobyt v prehriatych 
historických mestách, môže náš organizmus reagovať 
zvýšenou teplotou, únavou, bolesťami. Aby nám radosť, 
pohodu a dovolenkový relax nič nenarušilo, treba sa na 
dovolenku pripraviť a myslieť i na možné zdravotné nástrahy...

Opaľovacie krémy s  ochrannými faktor-
mi UVA a UVB, kvalitné slnečné okulia-
re s  UV filtrom, repelent a  balená pitná 
voda patrí k základnej výbave, ktorú by 
sme mali mať vždy so sebou aj na výle-
toch, na pláži i v horách. Skúsení cesto-
vatelia nosia so sebou okrem cestovné-
ho poistenia aj kartičku so základnými 
údajmi o svojom zdraví. Obsahuje krvnú 
skupinu, alergiu a  chronické ochorenie, 
na ktoré sa liečia, názvy užívaných liekov. 
Verte, že ju v  kritickej situácii oceníte. 
Okrem toho by v  dovolenkovej batoži-
ne nemal chýbať pohotovostný balíček 
letného cestovania, vybavený podľa in-
dividuálnych potrieb všetkých členov 
rodiny a  podľa toho, do ktorej krajiny 
cestujeme. Mal by obsahovať aj všetky 

lieky, ktoré členovia rodiny užívajú, ale aj 
lieky na prvú pomoc pri bolesti, teplote, 
proti hnačke či zápche, na tráviace ťaž-
kostí, na úpal a spáleniny, proti plesniam, 
uštipnutiu bodavým hmyzom a proti va-
ginálnej mykóze u žien. 

Prvá pomoc na štípance 
a drobné poranenia

Ochrana pred bodavým hmyzom je 
základom dovolenkovej pohody, naj-
mä ak cestujeme alebo kempujeme 
v prírode s deťmi. Pre dovolenkujúcich 
cyklistov obzvlášť. Ani repelentom sa 
nedá stopercentne ochrániť. Ak sme 
sa neubránili hmyzu, je dobre mať pri 
sebe prípravok, napríklad gél Beta 

glucan, ktorý napadnutú pokožku prí-
jemne schladí, utlmí bolesť a urýchľuje 
regeneráciu pokožky. V  prípade aler-
gií je vhodné mať poruke aj gél s  ob-
sahom antihistaminík. Keďže si najmä 
deti zvyknú štípance škriabať, môžu si 
do ranky zaniesť infekciu. Tomu sa dá 
vyhnúť, napr. prekrytím štípancov ná-
plasťami. Gél s beta glucanom výborne 
pomáha aj pri menších poraneniach, 
poškriabaniach a popáleninách.

Prevencia sa oplatí

Mnohé ženy dlhodobo bojujú s  ne-
príjemným zápalom – vaginálnou 
mykózou, len čo vstúpia do vody. Kvôli 
tomu sa vyhýbajú letným kúpaliskám, 
jazerám a dokonca i hotelovým či well-
nessovým bazénom. Ak sa pravidelne 
objavujú spomínané gynekologické 
problémy je vhodné stimulovať imu-
nitný systém aj „zvnútra“. Najúčinnejšie 
doteraz známe prostriedky na podporu 
imunity sa ukazujú prírodné polysacha-
ridy – beta glucany a z nich najmä vy-
sokočistý beta glucan (viac ako 90 %), 
získavaný z hlivy ustricovej. Ženy, ktoré 
sa obávajú gynekologických problé-
mov po pobyte vo vode, ho môžu uží-
vať pred letnou sezónou aj preventívne, 
ale ak už ochorenie prepuklo, treba si 
dávkovanie dočasne zvýšiť. Dostupné 
sú aj vaginálne čapíky s obsahom beta 
glucanu a  kyseliny hyalurónovej, ktorá 
zároveň pomáha hojiť prípadné drobné 
poranenia vaginálnych tkanív, v ktorých 
sa infekcie často usádzajú a  tak môže 
pôsobiť aj preventívne.

www.natures.sk

: pomoc a ochrana počas letných dní

femiglucan  vaginálne čapíky

• podpora regenerácie vaginálnej 
mikroflóry a tkanív

• pomáha redukovať podráždenie, 
diskomfort a suchosť

• obsahuje vysokočistý beta glucan 
a kyselinu hyalurónovú

• optimálne kombinovať s užívaním 
kapsúl ßeta glucan 240+

ßeta glucan Gel
• najvyšší obsah beta 

glucanu na trhu (2%)
• podporuje hojenie 

drobných rán, štípancov, 
popálenín a podráždenej 
kože

• rýchla úľava od bolesti
• neparfémovaný, 

dermatologicky 
testovaný

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/5501673. 
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Zázraky sa nedejú 
„Ako  každý  víkend cez leto, v piatok balím a odchádzam na svoju chatku preč z mesta. O to viac 
som sa tešila, lebo pozvala som na grilovačku 3 kamošky. Pitnú vodu si nosíme v bandaskách 
a tentokrát som 50litrov vody zdvihla do kufra auta. A problém bol na svete...už som sa viac 
nevystrela. Hrôza. Ešte sa mi to nestalo. Lekárov moc nenavštevujem, pravidelne cvičím.

No nejak som víkend v bolestiach pre-
žila. Bola som po absolvovaní rehabili-
tácie na moju artrózu a preto som hneď  
v  pondelok dokrivkala k  rehabilitačné-
mu doktorovi. Predpísal mi ortopedický 
pás a poslal ma na infúzie. Dali mi ter-
mín o  dva mesiace!!!? Nemohla som 
čakať. Následne som išla  za známou 
neurologičkou, ktorá ma hneď prijala, 

ale 10 dávok infúzií a injekcií od bolesti 
som si musela platiť. Po dvoch týždňoch 
môjho trápenia, bolesť  mi neustupova-
la,  zbytočne vyhodené peniaze...Bola 
som zúfalá.

Ešteže existujú kamošky. Jedna 
z  nich  mi poslala tel. číslo 0902 526 
569, skús alternatívnu čínsku medi-

cínu. Pomohla kolegom, pomôže aj 
Tebe.

Hneď som tam zavolala a už o dve 
hodiny som sedela v  príjemnom pro-
stredí pred sympatickým čínskym pá-
nom doktorom. Po vypočutí môjho 
problému ma vyšetrila pomerne mladá 
čínska pani doktorka, postláčala body 
na chrbte a začala s  liečbou. Venovala 
sa len mne. Po hodine a  pol som bez 
problémov odkráčala domov. S  úsme-
vom som zaplatila a  ako darček som 
dostala olejček a  čajík. Samozrejme, 
musela som dodržať kľudový režim a už 
ťažké veci nedvíham. Zázraky sa nede-
jú. Ale na plánovanú dovolenku do Vy-
sokých Tatier som si už o dva dni  užila  
bez bolesti v krížoch. 

Aj naďalej navštevujem mojich zá-
chrancov, pokračujú v  liečbe mojej ar-
trózy. Verím im, že mi pomôžu aj v tomto 
probléme. A  pomôžu ochotne každé-
mu, kto sa na nich s dôverou obráti.

Na vlastnej skúsenosti som zistila, 
že alternatívna čínska medicína pomá-
ha a doporučujem  ju aj  Vám.

používa tradičné čínske liečebné metódy, ktoré sú jednoduché
a efektívne pri liečbe. Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitnú 
službu pre verejnosť a prispieť pacientom k skorému uzdraveniu. 
Poskytujeme metódy liečenia ako sú, MASÁŽE – TUI-NA, 
BANKOVANIE, ELEKTROLIEČBA, atď. Už máme okolo 2000 
spokojných a uzdravených pacientov z Bratislavy a jej okolia.

www.natures.sk

: pomoc a ochrana počas letných dní

femiglucan  vaginálne čapíky

• podpora regenerácie vaginálnej 
mikroflóry a tkanív

• pomáha redukovať podráždenie, 
diskomfort a suchosť

• obsahuje vysokočistý beta glucan 
a kyselinu hyalurónovú

• optimálne kombinovať s užívaním 
kapsúl ßeta glucan 240+

ßeta glucan Gel
• najvyšší obsah beta 

glucanu na trhu (2%)
• podporuje hojenie 

drobných rán, štípancov, 
popálenín a podráždenej 
kože

• rýchla úľava od bolesti
• neparfémovaný, 

dermatologicky 
testovaný

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/5501673. 

Cafe News 2018-08 femiglucan+bg gel.indd   1 3. 8. 2018   8:29:49
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Liek Wobenzym®

urýchľuje hojenie, výrazne skracuje dobu 
liečby po úrazoch a operáciách

Wobenzym je tradičným liekom z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu. 
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22  Lutila,

 www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175

Informujte sa u svojho lekára.
Viac na www.wobenzym.sk

Po operácii a úrazoch
chce byť každý v poriadku čo najskôr

Pomáha už viac ako 50 rokov
Liek Wobenzym bol prvýkrát uvedený na trh pred viac ako 50 rokmi vo vtedajšom 
západnom Nemecku, a pred viac ako 25 rokmi u nás. Len na Slovensku si ľudia 
za rok kúpia takmer 100.000 balení tohto lieku, mnohí z nich opakovane. 
Potvrdzuje to, že sú s ním spokojní, a že pomáha.

Inzercia
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HOLDING S.R.O.

Luna outlet

ZAČÍNAME VÝPREDAJ

až do 70%od 29.08.

Fajnorovo nábrežie 2 
(budova osobného prístavu)
811 02 Bratislava
Slovenská republika
Kontakt 0917 839 368
Instagram: luna_fashion_bratislava



Chceli by sme vám predstaviť našu firmu MOTO  MIRO, 
ktorú môžete nájsť na Partizánskej ceste 1840/2A 
v Bánovciach nad Bebravou a ktorá je na trhu už 25 
rokov. Zaoberáme sa predajom aj výkupom použitých aj 
nových motocyklov, príslušenstva ako napr. rukavice, 
prilby, topánky, kombinézy, bundy, nohavice, kukly, 
ale aj kufre na motorky, filtre, oleje. Je možnosť kúpiť 
motocykel na lízing, ktorý vám vieme sprostredkovať 
priamo u nás vo firme, tak isto aj ponúknuť poistenie 
motocykla. Zaoberáme sa aj servisom. Toto všetko 
môžete nájsť pod jednou strechou.

MOTO MIRO
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rg

E-mail:
servis@motomiro.org
obchod@motomiro.org

Tel.:
038/760 02 08
0905 659 082

e-shop
PNEUMATIKY
      AJ S PREZUTÍM

www.mikona.skVIDEO



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

Pondelok - piatok: 7.00 hod. -16.00 hod.
tel.:02/64288784 l mob.:+421 903 755 839

e-mail:carex@carex.sk l web: www.carexba.sk

  opravy všetkých 
typov vozidiel

  elektrikárske,klampiarske 
a mechanické práce

  geometria

  pneuservis

  opravy klímy

NEALKOHOLICKÉ 
VÍNO

www.carl-jung.sk

zdravé
víno

Vyrába sa 
z kvalitných 
odrodových vín.

Plnohodnotné víno 
s minimálnym 
obsahom 
zbytkového 
alkoholu. 

Distribútor pre SR: EURO CENTER TRADE, 
Budovateľská 50, 080 01 Prešov

NEPRACUJTE PRE METRO, 
ALE PRE ÚSPEŠNÝCH PODNIKATEĽOV.

PRIDAJTE SA K NÁM

ivanka@metro.sk / nitra@metro.sk
www.metro.sk/kariera

ZÁKLADNÁ MZDA UŽ OD 600 €
OSOBNÝ BONUS KU MZDE DO 300 €

432 € NA NÁKUP V METRO
5 DNÍ VOĽNA NAVYŠE

Metro_205x137_0818.indd   1 01.08.18   16:08



www.ako-spravne-pisat.sk www.centropen.sk

HIGHLIGHTER FLEXI 8542
• veľkokapacitný zvýrazňovač so super pružným hrotom
• pre hladké a pohodlné zvýraznenie textu na všetkých druhoch 

papierov
• fluorescenčný pigmentový atrament
• odolnosť proti UV žiareniu
• klinový hrot
• šírka stopy 1 – 5 mm

TEXTILE SPRAY 1139
• farba na textil v rozprašovači
• po zaschnutí nevyprateľná do 60 °C
• bez nutnosti zažehlenia
• 110 ml
• pre lepší výsledok použite Šablóny

TORNADO 
BLUE 2675

TORNADO 
BLUE 2675

TORNADO 
COOL 4775
• NOVÉ NEON 

FARBY

TORNADO 
FRUITY 2675
• parfumovaný atrament 

(banán, jablko, jahoda, 
malina, čučoriedka)

TORNADO
• školský roller
• ERGO držanie s masážnymi bodmi
• pre pravákov, ľavákov i dysgrafikov
• modrý zmizíkovateľný atrament
• parfumovaný atrament (banán, jablko, 

jahoda, malina, čučoriedka)
• šírka stopy 0,3 mm

ANTI-STRESS BLACK 9390
• unikátna kreatívna súprava čiernych maľovaniek a 

metalických popisovačov pre chvíle relaxácie
• vyfarbením maľovaniek metalickými popisovači získate 

jedinečný žiarivý obrázok
• motívy maľovaniek sú vytlačené transparentným lakom na 

kvalitnom čiernom papieri
• metalické popisovače so sýtymi atramentmi s 1 mm tenkou 

stopou sú ideálne na vyfarbovanie jemných detailov
• súprava obsahuje 4 čierne maľovanky A4 a 6 metalických 

popisovačov
• ERGO držanie
• valcový hrot
•  šírka stopy 1 mm





HOREHRONIE RAJ V TATRÁCH
Horehronie ukrýva v každom svojom kúte miesta 
opradené legendami, povesťami a ľudovými tradíciami. 
Aké chute, vône a fascinujúce zážitky na vás čakajú 
počas letných mesiacov? A odkiaľ sa táto krása berie?

Najväčšia časť regiónu ležiaceho v  srdci 
Slovenska tvorí Horehronské Podolie. Se-
vernou hranicou sa tiahne masív Nízkych 
Tatier a z juhu Slovenské rudohorie. Kory-
tovitá kotlina patrí k najvyššie položeným 
a  jej dno dosahuje najvyššiu nadmorskú 
výšku zo všetkých kotlín Slovenska pri Tel-
gárte 1 000 m n.m. Najvyšším bodom je vr-
chol Nízkych tatier Ďumbier 2 043 m n. m. 

AKTÍVNA DOVOLENKA

Máme pre vás tipy na výlety nielen počas 
teplých letných dní! Pri návšteve južnej 
strany Nízkych Tatier sa vyberte za čer-
stvým vzduchom najkrajších stromov na 
Horehroní s pramenitým osviežením v do-
linách, kde ,,med vonia viac ako tráva“. 

V ÚSTRETY NAJKRAJŠÍM 
VÝHĽADOM

Členitý reliéf regiónu Horehronie so znač-
ným prevýšením nebol nikdy taký dostup-
ný pre turistov ako dnes! Sieť požičovní 
elektrobicyklov s  nabíjacím bodmi v  ce-
lom regióne vám odhalí 850 km cyklot-
rás. E-biky si môžete objednať z pohodlia 
domova www.cyklo.horehronie.net. Počas 

letných prázdnin  premáva každú nedeľu 
zadarmo Cyklobus so sprievodcom.  Na 
unikátne miesta Horehronia vás zoberie 
zadarmo každý štvrtok Tourbus so sprie-
vodcom. Prevedie múzeom zvoncov a Šu-
miackou izbou pod Kráľovou hoľou,  so 
zastávkou v Pohostinstve pod Úbočou, do 
Lesníckeho skanzenu Čiernohronskou že-
lezničkou, či na Salaš Zbojská.

ZIMA NA HOREHRONÍ

V zime ponúka 70 km zasnežovaných ly-
žiarskych zjazdoviek v okruhu 15 km s do-
pravou skibusom zadarmo (Jasná Nízke 
Tatry, Ski Tále, Ski centrum Mýto). Hore-
hronie  je obľúbená  destinácia skialpinis-
tov smerujúcich na vysokohorské  chaty  
a útulne a sa  stáva  rajom  bežkárov s viac 
ako 30 km upravovaných  bežeckých tratí.

RELAX NA HOREHRONÍ 

Aktívny oddych znamená aj dokonalý re-
lax a  pokoj na duši a  znovuzrodenie tela 
vám prinášajú top wellness a  SPA zaria-
denia pre náročnú klientelu, romantické 
okamihy i  priestor na zábavu pre rodiny 
s  deťmi. Novinkou je wellness pre deti 
a  privátne wellness s  panoramatickým 
výhľadom v  hoteli Partizán. Horúce vírivé 

vody pod holým nebom vás čakajú pria-
mo na Salaši Zbojská. Po kvalitnom golfo-
vom výkone si môžete v rezorte na Táľoch 
vychutnať aj wellness s bazénom v hoteli 
Stupka a získa si vás aj jedno z najväčších 
wellness centier v Hoteli Bystrá. 

POTULKY HOREHRONÍM 

Metropolou Horehronia je historické mesto 
Brezno. Turistov láka neobyčajným tvarom 
a rozlohou námestia, ktorého dominantou 
je strážna veža z roku 1830 spolu s radni-
cou lemované historickými meštianskymi 
domami. Národná kultúrna pamiatka Hrad 
Ľupča stojí nad obcou Slovenská Ľupča 
od 13. stor., dnes sú k dispozícii denné pre-
hliadky. Kúsok tradície, remeselné produk-
ty a regionálne produkty si môžete zakúpiť 
v  novom Turisticko-informačnom centre 
HOREHRONIE, v  obci Bystrej. V  ponuke 
sú i  tradičné kvalitné mliečne produkty 
z  Breznianskej mliekarne, či   autentické 
destiláty Saber Destillery s Vodkou Hugáň 
ocenenou striebrom v Londýne.

w w w . h o r e h r o n i e . n e t

MIHACO® s.r.o.SNP 301 • 937 01 Želiezovce • S L O V A K I A mob.: +421 903 642 929 tel./fax: +421 36 771 2060
e-mail: info@mihaco.eu • web:  www.mihaco.eu  -  www.wellness.mihaco.eu – www.eshop.mihaco.eu

Spoločnosť MIHACO s.r.o. je na trhu s vírivými vaňami už od roku 2007. 
Ponúkame širokú škálu relaxačných, terapeutických a  plaveckých 
vírivých vaní, ktoré si môžete pozrieť na www.wellness.mihaco.eu. 
Vzhľadom k  veľkému dopytu po doplnkoch  sme sa rozhodli založiť 
svoj vlastný  www.eshop.mihaco.eu, ktorý uľahčí stálym klientom, 
ale aj novým zákazníkom prehľad  o doplnkoch, novinkách a cenách 
za produkty súvisiace s vírivými  vaňami a bazénmi.

Team Mihaco wellness

- RELAXAČNÉ vírvky
- TERAPEUTICKÉ vírivky
- PLAVECKÉ vírivky

+
- E-shop na vane a doplnky
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Jesenné pobyty

 » ubytovanie v **** hoteli
v dvojlôžkovej izbe Standard

 » polpenzia – raňajky a večere formou 
bufetových stolov alebo výberom z menu

 » neobmedzený vstup do bazénového 
sveta s TERMÁLNOU VODOU

 » neobmedzený vstup do saunového 
sveta

 » viac info na stránke hotela

www.wellnesspatince.sk
 /WellnessHotelPatince

UŽ OD 49 €
OSOBA / NOC

TÝŽDŇOVÉ A VÍKENDOVÉ
POBYTOVÉ BALÍKY

PATINCE_cafenews_jesen_205x137.indd   1 17.7.18   16:04
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Spoločnosť MIHACO s.r.o. je na trhu s vírivými vaňami už od roku 2007. 
Ponúkame širokú škálu relaxačných, terapeutických a  plaveckých 
vírivých vaní, ktoré si môžete pozrieť na www.wellness.mihaco.eu. 
Vzhľadom k  veľkému dopytu po doplnkoch  sme sa rozhodli založiť 
svoj vlastný  www.eshop.mihaco.eu, ktorý uľahčí stálym klientom, 
ale aj novým zákazníkom prehľad  o doplnkoch, novinkách a cenách 
za produkty súvisiace s vírivými  vaňami a bazénmi.

Team Mihaco wellness

- RELAXAČNÉ vírvky
- TERAPEUTICKÉ vírivky
- PLAVECKÉ vírivky

+
- E-shop na vane a doplnky







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



NAŠE 
SLUŽBY
• výkopové práce, hĺbenie jám a rýh
• zhŕňanie, zarovnávanie a nakladanie
• zubová lyžica - 30, 45, 60, 

75, 90, 100, 130, 160 cm
• hladká lyžica - 60, 80, 130 cm
• svahová lopata - 140, 160 cm
• zásypy a spätné zásypy
• pieskovanie a obsyp kanalizačných, 

vodovodných, plynových 
a iných rýh a zákopov

• hutnenie násypov
• skrývka zeminy (ornice) a iného 

stavebného materiálu
• planírovanie, odlesňovanie, 

odstraňovanie pňov
• úprava a rekultivácia skládok 

komunálneho odpadu
• búracie a demolačné práce
• pokládka inžinierskych sietí
• pokládky zámkovej dlažby
• prevoz stavebného materiálu
• prenájom strojov s obsluhou

NOVINKY 
V PONUKE 
SLUŽIEB
Firma Nákladná 
doprava Šebík získala 
prostredníctvom leasingu 
nové stroje, ktoré je umožnia 
kvalitnejšie a rýchlejšie 
vykonávať finalizáciu 
parkovísk a priľahlých 
komunikácií k objektom.

TECHNIKA
Rýpadla, bagre

• CAT432D doprava po vlastnej ose
• CAT432D + IPH kladivo H70 

traktorbáger doprava po vlastnej ose

• CAT434E traktorbáger 
doprava po vlastnej ose

• CAT M318C kolesový 
báger (lyžica 1.1 m3)

• CAT 318CL pásový báger
• Komatsu CK 35 pásovy 

nakladač (UMC)

Cestné stroje - buldozéry, 
valce, zhutnovače

• CAT D5M-XLP buldozér
• CAT D6R Buldozér
• HAMM 3411 vibračný valec
• CR8 vibračná doska

Nákladné 
automobily  

• MAN 8x6
• TATRA 815 S1, S3

NÁKLADNA DOPRAVA ŠEBÍK
WWW.BAGER.SK

STROJOVÝ 
PARK

// PÁSOVÉ RÝPADLA // 
// KOLESOVÉ // 

RÝPADLA
// NAKLADAČE// 
// BULDOZÉRY// 

// VALCE// 
// NÁKLADNÉ // 
AUTOMOBILY



Ďakujeme vám za každú zaslanú prázdnu SMS

Pošlime deťom,  ktorých bolí srdiečko  správu, 
že v tom nie sú sami.

na číslo

Poslať SMS nezabolí!

Cena jednej SMS = 2 € 
*Ak vám nejde zaslať prázdna sms, stačí dať medzeru alebo bodku do textu správy.

872872

Foto : Robo Homola

www.nadaciadkc.sk

SMS plagat A4 sirka_Sajfa.indd   1 02.08.18   14:32

Poslať SMS nezabolí!
Na svete je nový projekt Nadácie Det-
ského kardiocentra! Nesie sa opäť 
v  znamení pomoci deťom s  chorým 
srdcom a  spoznáte ho prostredníc-
tvom sloganu „Poslať SMS nezabolí! 
Projekt vznikol za účelom podpory 
detí, ktoré kvôli svojmu ochoreniu mu-
sia neraz tráviť dni či týždne v nemoc-
nici, niektoré majú za sebou v  ranom 
veku už niekoľko operácii. Pointou 
projektu je poslať prázdnu sms na čís-
lo 872 a každou zaslanou správou po-
môžu dvoma eurami. Do fotenia kam-
pane sa zapojili aj známe tváre, ktoré 
pri oslovení neváhali a  spojili s  nami 
sily!

Do verejnej zbierky sa zapojili 
traja najväčší operátori Orange, Te-
lekom aj O2 a  našim spoločným cie-
ľom je vyzbierať čo najviac sms správ, 
prostredníctvom ktorých získame 
finančné prostriedky na materiálno 

technické vybavenie Detského kar-
diocentra a tiež vzdelávanie detí, ktoré 
kvôli svojej chorobe nemôžu pravidel-
ne navštevovať školu/škôlku.

Svoju tvár do kampane nám pre-
požičali naše stálice, tváre Nadácie 
Detského kardiocentra, ktorými sú 
Katka Hasprová, Janka Lieskovská, 
Jaro Bekr, Monika Hilmerová, či René 
Štúr. Po prvýkrát požičali nadácii svoju 
tvár aj osobnosti Marek Fašiang, Matej 
Sajfa Cifra, Braňo Kostka a Juraj Bača. 
Fotenie prebiehalo v  príjemnej atmo-
sfére v  štúdiu 85mm fotografa Roba 
Homolu. Jednotlivé osobnosti boli ob-
lečené v lekárskom odeve alebo mali 
na fotografii v  rukách časť prístroja, 
model srdca či fonendoskop, aby sme 
čo najautentickejšie vyzdvihli, s  čím 
sa v  Detskom kardiocentre denno 
denne potýkame. A  výsledok stojí za 
to! „Celá akcia sa niesla v  pozitívnom 

duchu, osobnosti skvele vyjadrili po-
trebu podporiť nadáciu touto formou 
a svojim výrazom dokonale vystihli to, 
čo chceme kampaňou povedať. Všet-
kým ľuďom, ktorí sa na projekte podie-
ľali veľmi pekne ďakujeme“, povedala 
správkyňa nadácie Mária Kadlečíková.

„Je pre nás radosť organizovať 
kampane, ktoré pomôžu našim ma-
lým pacientom a dopredu nás ženie aj 
odhodlanie skvelých ľudí, ktorí s nami 
spolupracujú a  ukazujú svoje veľké 
srdce,“ dodala správkyňa.

Do projektu sa môže zapojiť každý, 
aj vy! Pošlite prázdnu SMS na číslo 872 
a podporíte Nadáciu Detského kardio-
centra. Vopred veľmi pekne ďakujeme!

Pre viac informácii 
neváhajte kontaktovať:

Jana Kadlečíková 
PR manažér 

Nadácia Detského kardiocentra 
0905438824 

jana.kadlecikova@nadaciadkc.sk
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Baran
Rozbehnuté aktivity sa spo-
malia. Ich zdarný vývoj za-
brzdia rôzne maličkosti, 
ktoré však budú mať vplyv 
na ich dokončenie. Nepúšťajte sa do nových 
vecí, počiatočná stagnácia by vás zbytočne 
odradila. Súkromný život neprinesie nič nové, 
osamelí si možno užijú letnú lásku, ale trvalejší 
vzťah z toho nebude. Trvá vaša domáca úloha 
z  predchádzajúcich týždňov: naučte sa dôve-
rovať ľuďom.

Tip pre kávičkárov: V tomto spomalenom ob-
dobí potrebujete veľa trpezlivosti a niečo silnej-
šie: nevodiči, skúste írsku kávu.

Býk
Konečne si trocha vydýchne-
te. Šťastena sa rozhodla, že 
vám uľahčí všetko, do čoho 
sa pustíte. Nájdete si per-
fektný tím, sadnete si ľudsky aj profesionálne 
a s výsledkom budete všetci spokojní. V osob-
nom živote to tiež budú príjemné dni: partner 
vám pripraví milé prekvapenie. Nezabúdajte 
však na svoje zdravie, zbytočne neprepínajte 
sily.

Tip pre kávičkárov: Svoju rannú kávu si dajte 
spolu s kolegami, možno z toho vzíde pár skve-
lých nápadov.

Blíženci
Trpezlivosť, ktorú ste museli 
v  jednej záležitosti prejaviť, 
budete ešte potrebovať. Nie 
žeby sa veci nehýbali vpred, 
ale budú postupovať pomaly, vlastným tem-
pom, ktoré nebudete môcť ovplyvniť. Ale oplatí 
sa počkať na výsledok. Rovnako postupujte aj 
v  osobnom živote, niektoré udalosti jednodu-
cho chcú svoj čas. Nahromadenú energiu vy-
bite športom.

Tip pre kávičkárov: Malé rýchle ristretto vypi-
té pri bare bude pre vás to pravé.

Rak
V práci naďalej dbajte o pres-
né dodržiavanie všetkých 
procesných úkonov, ukla-
dajte si tiež všetky dôležité 
maily. Vo vašom okolí sa totiž pohybuje jedna 
neprajná osoba, ktorá sa bude snažiť hodiť 
vlastné pochybenie na vás. A  práve poriadok 
v papieroch vám zachráni povesť. V osobnom 
živote sa vyhnite neuváženým flirtom či nebo-
daj nevere. Pozor na zažívaci problémy.

Tip pre kávičkárov: Iba espresso nestačí, vy 
potrebujete espresso doppio.

Lev
V  tomto období máte na-
rodeniny, čo zvyčajne zna-
mená nový začiatok, novú 
šancu. Nepremárnite tú 
svoju. Mali by ste sa naučiť robiť kompromi-
sy, pretože váš názor nemusí byť ten správny. 
Skúste sa niekedy pozrieť na vec pohľadom 
toho druhého a zistíte, že nielenže môže mať 
pravdu, ale ten zvieravý pocit, ktorý cítite, je 
žiarlivosť. V súkromí naberte odvahu a neper-
spektívny vzťah ukončite.

Tip pre kávičkárov: Vyskúšajte caffe affo-
gato, kombinácia kávy a  zmrzliny je neodo-
lateľná.

Panna
Možno to neviete ešte pres-
ne identifikovať, ale nechuť 
a  únava, ktorá vás v  práci 
prenasleduje, je nespokoj-
nosť s  momentálnym stavom. Ak uvažujete 
o  zmene zamestnania, teraz je na to správ-
na chvíľa. Rysuje sa tiež šanca privyrobiť si. 
V  osobnom živote sa rysuje trvalejší vzťah, 
preto majte oči otvorené! Ten pravý partner 
je možno niekto, koho často stretávate.

Tip pre kávičkárov: Nájdite si útulnú kavia-
renskú terasu a kávu si pomaly vychutnávaj-
te.

Váhy
Nedajte sa zmiasť trocha 
nejasnou situáciou v  prá-
ci. Súčasné problémy vám 
síce prinesú pár krušných 
chvíľ, ale nakoniec sa vám podarí dosiah-
nuť vytýčený cieľ a  finančné prilepšenie vás 
neminie. V  ťažkých chvíľach nájdete oporu 
v  partnerovi, takže nakoniec všetko dobre 
dopadne. Odreagovať sa môžete v  prírode 
alebo pri vode. Pomôže aj dobrá párty.

Tip pre kávičkárov: Doprajte si kvalitnú plan-
tážovú kávu, skúste napríklad tú z Kostariky.

Škorpión
Veľa pracovných záležitostí, 
ktoré vás trápili a vzbudzo-
vali nespokojnosť, sa po-
stupne rieši. Vyzerá to na 
dlhodobé a  pozitívne zmeny a  vám prinesú 
dlhšie obdobie spokojnosti. Vaše profesné 
plány nadobudnú presnejšie kontúry a nové 
smerovanie. V osobnom živote sa vyhnite ne-

úprimnosti, vnieslo by to do vzťahu zbytočné 
napätie. Viac času venujte blízkym, obohatí to 
obidve strany.

Tip pre kávičkárov: S kávou to teraz nepre-
háňajte, radšej si dajte menej šálok, ale o to 
kvalitnejšiu.

Strelec
Čoskoro vás prekvapí dob-
rá správa a  vnesie vám do 
života badateľnú zmenu. 
Možno to bude aktraktívna 
pracovná ponuka alebo možnosť participo-
vať na zaujímavom projekte. V každom prípa-
de dobre zvážte všetky výhody a  nevýhody 
a  rozhodujte sa rozumom, nie citom. Strelci 
bez partnera stretnú zaujímavú, inšpiratív-
nu osobnosť, ktorá zaujme ich pozornosť. Aj 
zdravotne sa situácia zlepší.

Tip pre kávičkárov: Viedenská káva vám 
rozhodne zdvihne náladu.

Kozorožec
Všetko ide akosi ztuha, 
musíte sa nútiť aj do rutin-
ných činností. Prekonajte 
sa a nepoľavujte, no hlavne 
nezačnite zanedbávať povinnosti. Lákavú po-
nuku na dobrý zárobok si skutočne poriadne 
premyslite, môžete na ňu doplatiť. Toto ťažké 
obdobie je krátke a prechodné, druhá polovi-
ca mesiaca bude príjemná, žičlivá a úspešná. 
Vo vzťahu by vám prospelo menej tvrdohla-
vosti.

Tip pre kávičkárov: Klasické espresso bez 
mlieka a cukru vám umožní vychutnať si všet-
ky tóny kávy.

Vodnár
Ešte stále ste sa nezbavili 
svojej precitlivenosti. Spô-
sobuje vám len problémy 
a  nedorozumenia, pretože 
veľa vecí, ktoré sa vás v  podstate netýkajú, 
vzťahujete na seba. Odnaučte sa domýšľať 
si veci, ktoré sa nikdy nestali a  existujú iba 
vo vašej hlave. Komlikujte si situáciu v práci 
aj doma. Prestaňte spriadať vlastné príbehy 
a  možno uvidíte skvelé príležitosti, ktoré sa 
vám ponúkajú.

Tip pre kávičkárov: Vyskúšajte caffe ameri-
cano s cukrom.

Ryby
Vyzerá to tak, že prichá-
dzajú lepšie časy. V  práci 
sa vám bude dariť, s čím je 
spojená aj väčšia finančná 
stabilita a spokojnosť. Konečne, lebo máte za 
sebou celkom náročné obdobie. Budete mať 
čas vyriešiť problémy, ktoré ste stále odsú-
vali, a vysporiadať sa tak s minulosťou. Treba 
raz a navždy za tým zatvoriť dvere a užívať si 
prítomnosť. Zbytočne neriskujte, mohli by ste 
niečo stratiť.

Tip pre kávičkárov: Doprajte si capuccino 
a poriadne si ho oslaďte. Raz za čas môžete.

Horoskop
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model BANJO

JESENNÉ NOVINKY
UVÁDZACIA AKCIA PLATÍ NA NOVÉ OBJEDNÁVKY
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