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KRAJINA KDE JE
ŠŤASTIE ĽUDU
DÔLEŽITEJŠIE
AKO HDP

Sima Martausová

SPIEVANIE MOJE SRDCE NAPĹŇA
RADOSŤOU A POKOJOM

NISSAN QASHQAI
OD 17 590€
S NOVÝM, EŠTE VÝKONNEJŠÍM
BENZÍNOVÝM MOTOROM

WWW.NISSAN-PANONSKA.SK
Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely
a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedená cena je cena vozidla vo výbave 1.3 DIG-T 140hp VISIA.
Kombinovaná spotreba 5.4-7.3 l/100km, kombinované CO2 emisie 142-164 g/km.

Editoriál
Meteorológovia v televízii svorne tvrdia a aj zobúdzajúca sa
príroda nám to potvrdzuje, že sa naozajstná biela zima už nevráti.
V marci je preto najvyšší čas skontrolovať bicykle, kolieskové korčule, nordic walkingové palice, ba aj motorky a vydať sa do prírody
„s vetrom vo vlasoch“. Je tu jar! Konečne sa môžeme zhlboka nadýchnuť vo voľnej prírode.
Nič nie je jednoznačné: to čo jedného teší, druhého môže poškodzovať. A to nás privádza k potrebe medzi sebou komunikovať,
zisťovať pre a proti, hľadať najlepšie riešenia, nedokazovať si za každú cenu svoju moc. Potom totiž mnohí chytráci dostávajú zelenú
na úkor nás ostatných. Istým krokom k náprave je napríklad aj zavedenie ekasy. Mala by zamedziť nespratníkom ulievať si financie
bokom, a nezdaňovať ich...
Ak si v príjemnej kaviarničke pri horúcej káve prelistujete
marcové Cafe news, iste vás upúta nový zjav medzi pesničkármi – Sima Martausová. Prerazila svojou tvorbou napriek tomu, že
neprijala maniere súčasného šoubiznisu. Má svoj pevný rebríček
hodnôt, na ktorý už mnohí ľudia v honbe za kariérou pozabudli.
V pesničkách sebe i nám kladie do hláv veľa dôležitých otázok

o kvalite života, lásky, šťastia. V poslednom albume radí stíšiť sa
a premýšľať...
Aj cestovateľka Silvia Vaculíková hľadá vo svete rôzne exotické
krajiny, kultúry, nezvyčajné spôsoby života ľudí v nich. Tentokrát sa
cez jej riadky a fotografie môžeme pozrieť do - z nášho pohľadu rozprávkového Bhutánu: žiadne semafory, živá zelená krajina, ktorú
si neničia neriadenou výstavbou domov, milí ľudia, dodržiavajúci
dobré zvyky, tradície. Ktovie, či sa my vrátime aspoň trochu smerom k ich zdravším hodnotám, alebo Bhután raz dobehne v spôsobe ničenia vlastného životného prostredia európske krajiny?
Naozaj je to o tom, ako to chceme, či túžime mať peknú prírodu
s množstvom vtákov, včiel, živočíchov, rieky s rybami, alebo betónovú púšť, v ktorej pre smog sa nebude dať dýchať bez prístrojov.
Zachovanie istej harmónie v tejto oblasti je nanajvýš dôležité.
Zdravšie životné prostredie naozaj stojí za to, aby sme sa zaň
viac angažovali, alebo nie? Váš názor nás zaujíma. Poteší nás, ak
nám o tejto téme napíšete
Vá š t í m CA F E N E WS
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INZERCIA

FÍNSKE MASTENCOVÉ PECE
Plameò ohòa má svojich obdivovate¾ov,
avšak teplo NunnaUuni sa k Vám prihovára
ešte dlho potom, ako vyhasli plamene.
Rovnomerné teplo vy�arujúce z mastenca
vás pokúša osta� pri peci. Teplo
naakumulované do kameòa poèas pár hodín
zakurovania doká�e vy�arova� teplo do
okolia viac ne� 24 hodín. Krátky zakurovací
èas zvyšuje komfort, umo�òuje vyu�i� pec
dokonca aj cez rušné pracovné dni. Pec
NunnaUnni je nezávislá od iných zdrojov
tepla, funguje aj pri výpadkoch elektriny.

KONTAKTY:
výhradný predajca TERMOMÉDIA
Partizánska 93
058 01 Poprad
+421 905 632 203
trmd@stonline.sk
www.nunnauuni.sk

SIMA MARTAUSOVÁ:
„Spievanie moje srdce
napĺňa radosťou
a pokojom“
V životopise si píše: Milujem hory, sneh, dobré jedlo,
kávu, vínko, pekné piesne, ľudí a toho, kto ich stvoril :-).
Tieto slová ju celkom vystihujú. Aj jej nie celkom obvyklú
otvorenosť, bezprostrednosť, úprimnosť, láskavosť,
veselosť a schopnosť zachovať si nadhľad a optimizmus.

Speváčka Sima Martausová prišla nenápadne, skromne a postupne svojou tvorbou dobíja pesničkárske nebo i srdcia
fanúšikov. Má dar dostať diváka a poslucháča svojou spontánnosťou a prirodzeným vystupovaním do pohodovej nálady. Jej singel „Nenahraditeľná“ získal na
Youtube za necelé tri mesiace viac ako
2,5 milióna prehratí...

Na konte máte autorské
albumy: Vyzliecť si človeka
(2011), Dobrý deň, to som ja
(2013, multiplatinový album),
Na pravom poludní (2014), Smej
sa, duša moja (2016), Len tak
sa stíšim (2019). V roku 2014
Zväz autorov a interpretov
populárnej hudby vám udelil
ocenenie Objav roka a album
roka. O štyri roky neskôr
ocenenie speváčka roka
a nedávno (21.1. 2019) ste si
prevzali Cenu Zväzu autorov
a interpretov populárnej
hudby. Kedy vás napadlo stať sa
speváčkou, čo o tom rozhodlo?
Bolo to skôr o tom, že počas vysokej
školy ma začala veľmi fascinovať hudba
a ľudia, ktorí si vedeli skladať vlastné
piesne. Veľmi som ich obdivovala a v kútiku duše som si povedala, že by som raz
chcela vedieť zložiť vlastnú pieseň. Nikdy
som sa neučila, ako sa taká pieseň tvorí,
preto to vnímam tak, že Boh mi dal dar.

Vniesli ste do pesničiek celkom
nové „obyčajné“ témy plné
človečiny, lásky, vďačnosti,
ktoré si v našom uponáhľanom
živote často ani nepripúšťame,
nezamýšľame sa nad nimi.
Je to zámer, ktorým chcete
osloviť poslucháča, alebo...?
Nie je to zámer osloviť poslucháča. Je to
len niečo, čo je môjmu srdcu prirodzené
a blízke. Páčia sa mi normálne a jednoduché veci, teším sa z maličkostí a prirodzene to vkladám aj do svojich pesničiek. To, či niekoho oslovia už nechávam
na poslucháčoch.
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ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ
ÚSPECH POVAŽUJEM:
Nehodnotím sa z hľadiska
svojich úspechov
NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:
hudba, hory
PRI ČOM SI NAJLEPŠIE
ODDÝCHNEM:
pri dobrej hudbe, v horách :-D
MIESTO NA SLOVENSKU,
KTORÉ MÁM RADA:
Tatry

Vaše autorské výpovede sú
vždy opreté o nekonečnú
lásku a dôveru k Bohu. Kto vás
viedol k takej čistej, takmer
detskej, láske a viere?
K viere ma viedli rodičia, ale až keď som
mala asi osemnásť rokov som tak skutočne prežila, čo to znamená naozaj veriť v Boha a veriť Bohu, tešiť sa z môjho
vzťahu s ním a prežívať tú radosť v spoločenstve svojich priateľov. Láska je najkrajšia hodnota, ktorú na tomto svete
máme. To sa asi nedá ani naučiť, to sa dá
len cítiť a žiť.

Na šoubiznisovej scéne ste
sa zjavili ako samorast, ktorý
nepozerá doprava, ani doľava, má
svoje pevné názory i predstavy
o svojej tvorbe. Nedbá dokonca
ani o odevné značky či módne
trendy. Je len sám sebou.
Nerobí vám to problém...?
Našťastie som sa zatiaľ s nijakou rivalitou
a nevraživosťou nestretla. Ak aj, tak som
na to zabudla, pretože toho pekného, čo
mi moja práca a zároveň záľuba dáva, je
oveľa viac. Byť sama sebou mi príde najjednoduchšie.

darom zhora. Preto si ju treba vážiť. Toho
sa dodnes držím. Je však asi normálne,
že niektoré svoje piesne mám radšej ako
iné, niektoré hrávam častejšie, niektoré
menej, no vždy každú svoju pieseň vnímam ako dar.

Veľakrát, ste sa vyjadrili, že
ste rodinne založený človek.
To znamená, že uprednostnite
založenie si rodiny pred
kariérou speváčky?
Veľmi ma baví spievať a skladať piesne
a ak Boh dá, tak budem spievať kým to
bude mňa a našich fanúšikov baviť. Keď
však budem mať raz svoju rodinu, tak
nikdy nedám kariéru na miesto pred ňu.
Rodina je pre mňa viac. Ako stará babička si nechcem púšťať svoje albumy a počúvať svoje piesne, ale hrať sa s vnúčatami. To je oveľa viac.

Koniec roka 2018 bol u vás
naplnený mnohými koncertmi,
akciami, cestovaním. Asi
si po tieto dni doprajete
trochu oddychu. Ako
najradšej oddychujete?
Ako vyzerá váš relax?

Máte výhodu, spievate si
vlastné autorské pesničky,
ktoré prichádzajú na svet
akoby náhodou, ľahko, neraz
pri modlitbe. Máte pri tvorbe
aj nepodarky? Trápite sa, kým
vyjdete s novou pesničkou
pred poslucháčov?

Najradšej oddychujem v prírode a v horách. Tam na nič nemyslím, nič neriešim,
iba si užívam pocit, že som, že mám
nohy, ktoré mohli tie kopce zdolať, oči,
ktoré to všetko môžu vidieť. Keď nemám
možnosť ísť do prírody, tak si viem oddýchnuť aj pri kávičke, alebo si len tak
pustím jazzovú hudbu a pečiem, čo mi
napadne.

Raz mi povedala moja blízka priateľka a zároveň učiteľka spevu Danka
Štrauchová, že každá jedna pieseň je

Na čom práve pracujete a na čo
sa môžu tešiť vaši fanúšikovia
v najbližších jarných mesiacoch?

MIESTO VO SVETE,
KTORÉ MÁM RADA:
Alijaška
OBĽÚBENÝ PREDMET/
VEC/TALIZMAN:
asi nemám jednu obľúbenú vec
OBĽÚBENÉ JEDLO:
všetko, okrem držkovej
a morských príšer
OBĽÚBENÁ FARBA:
fialová
DOMÁCE ZVIERATKO:
sliepka
ČO NERÁDA ROBÍM:
nerada ďaleko šoférujem,
nerada vstávam na budík
NEVIEM ODPUSTIŤ:
raz som čítala jednu krásnu
myšlienku: „ten kto odpustí
jednému, oslobodí dvoch.“
Odpustenie je dôležité, niekedy
ťažké, ale keď sa podarí, tak
prináša krásny pocit. Zatiaľ som
vo svojom živote nenašla nič,
čo by som nevedela odpustiť.
Nedávno vyšiel náš najnovší album „Len
tak sa stíšim“, tak som skoro všetku energiu venovala do jeho nahrávania a vydania. Čakajú nás nejaké koncerty na Slovensku aj v zahraničí a tiež sa chystáme
točiť nový videoklip, ale nechcem ešte
predbiehať.

Keď sa zasnívate, kde sa vidíte tak
napríklad o päť (desať) rokov?
Keď sa zasnívam, tak by som rada v tom
čase už mala svoju rodinku. Nikto však
nemôže vedieť, čo bude zajtra, preto sa
snažím žiť predovšetkým prítomnosťou.
Anna Konečná
Foto: Maruška Jeňová
Šimon Klačko
ROZHOVOR
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BHUTÁN
Krajina, kde je šťastie ľudu dôležitejšie ako HDP
Už som si myslela, že sa do Bhutánu nikdy nedostanem. Povesť o kultúre, krásach
krajiny a ich obyvateľov sa medzi ľuďmi zaujímajúcimi sa o cestovanie síce šíri, ale dostať
sa tam nie je až také jednoduché. Ani pre mňa. Hlavne preto, lebo všetci moji známi
– cestovatelia sú fajčiari. Vysvetlenie je jednoduché. V decembri 2004 sa Bhután stal
prvou krajinou na zemeguli, kde bol úplne zakázaný predaj tabakových výrobkov.
Hneď pri východe z letiska sa stretávame s unikátnou kultúrou Bhutánu.
Víta nás sprievodca a majiteľ cestovnej
kancelárie v jednom. Volá sa Tashi. Vek
si neodvážim odhadnúť, ale jeho oblečenie je krásne a pre Európana veľmi
exotické. Má na sebe miestny kroj, ktorý
nosia všetci muži v krajine, okrem mníchov. Tí chodia klasicky, ako vo všetkých budhistických krajinách, oblečení
v rúchach fialovočervenej farby. Vrchná časť oblečenia mužského kroja tvarom pripomína náš župan. Je vo veľmi
príjemných odtieňoch bordovej farby,
kockovaný s rukávmi zakončenými bielou manžetou do polovice predlaktia.
K uvedenému „kabátcu“ patria tmavé
podkolienky a nablýskané čierne poltopánky. Tento tradičný odev sa nazýva
„gho“. Neskôr, pri návšteve kláštora si na
oblečenie Tashi ešte prehodil bielu širokú bavlnenú šerpu na znak úcty.

Ministerstvo obchodu a priemyslu vyzvalo predajne s tabakom, aby do tohto
dátumu vypredali všetky zásoby. Fajčiari
tu boli úplne stratení. V súčasnosti je situácia taká, že hoci je na verejnosti fajčenie zakázané, turisti si môžu so sebou
priviezť dvesto kusov cigariet pre vlastnú
spotrebu. Nad tento počet treba zaplatiť
clo vo výške sto percent z ceny cigariet,
plus zaplatiť dovoznú daň ďalších sto
percent z ceny tabakových výrobkov. Ale
ako všade vo svete, tak aj tu sa príkazy
dajú obísť. Šepká sa, že na čiernom trhu
sa dajú cigarety zohnať pašovaním zo
susednej Indie. Ja som žiadneho Bhutánca fajčiť naozaj nevidela. Vlastne áno.
Nášho sprievodcu, keď ho Slováci „dotlačili“ k tomu, aby si s nimi zapálil.
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Do krajiny sa lieta jedinou dostupnou
bhutánskou spoločnosťou, kráľovskou
leteckou spoločnosťou Druk Air. Tá lieta
dvakrát týždenne do Dillí cez Káthmandú
a do Bangkoku cez Kalkatu na bhutánske letisko v Pare. Cesta turistov zvyčajne teda začína aj končí na malom letisku
v meste Paro. Na iné letisko sa v krajine
nelieta. Obdivujem pilotov, že dokážu
vôbec v tejto hornatej krajine pristávať
a odlietať. Sedím v lietadle a pozerám
z okna. Počasie je krásne, len zopár obláčikov. Pod nami zelené kopce, stromy
a kde-tu na vrcholoch postavený dom.
Pohľad ako na zelenú záhradku. Vzápätí
už vidno údolie a žlté terasovité políčka,
kde ľudia práve zberajú „červenú ryžu“.
„Pristávame v raji?“ pýtam sa sama seba.

viery používal netradičné metódy a aj
svoj penis. V súčasnosti falický symbol
znamená, že by mal rodine a domu priniesť hojnosť a plodnosť.

Gho nosia aj štátni úradníci a obchodníci, ale tí väčšinou v čiernej farbe
a honosnejšie. V horúcom období sa dá
vrchná časť oblečenia vyzliecť a veľmi
jednoducho podkasať do krátkej sukničky. Mužov potom vidíte do pása len
v tričku a sukničke.
Ženské oblečenie sa volá „kira“.
Nie je také netradičné a šarmantné
ako mužské. Skladá sa z voľnej blúzky
a sukne dlhej až po zem. Na dedinách
nechodia ľudia až tak pekne vyobliekaní
ako v meste. Je to určite kvôli menším
finančným príjmom. Oblečení sú vrstvene podľa počasia a ročného obdobia.

mi a obrázkami. Týka sa to dokonca aj
letiskových budov. Vybielený a pestro vymaľovaný býva celý dom. Každý
z namaľovaných symbolov má nejaký
význam. Vzory bývajú kvetinové, zvieracie, pokreslené drakmi, svastikou. Pre
turistov je určite najzaujímavejším symbolom obrovský penis. Falický symbol
je pamiatkou na budhistického mnícha
z 15. storočia Drukpa Kunleya, nazývaného aj Posvätný blázon. Ten k šíreniu

Verili by ste, že v krajine nemajú ani
jeden jediný semafor? V hlavnom meste je jedna väčšia križovatka, ktorú riadi
policajt v bielych rukavičkách a čapici.
Parlament rokoval o zavedení semafora,
ale návrh sa nestretol s porozumením
obyvateľov. Semafory v blízkej budúcnosti jednoducho nebudú aj na odporučenie jeho veličenstva. Autokarový park
je v krajine celkom moderný. Žiadne
staré haraburdy. Určite aj preto, lebo by
znečisťovali životné prostredie a na to
sú miestni obyvatelia citliví. Svoju krajinu si chránia. Napríklad ešte žiadny
smrteľník, a myslím tým aj horolezcov,
nenavštívil niektorý z dvadsiatich sedemtisícových kopcov v krajine. V bhutánskom náboženstve sa vraví, že vo
vrchoch nad šesťtisíc metrov bývajú bohovia a nemal by ich nikto rušiť. Z tohto
dôvodu kráľ zakázal všetky výstupy na
tieto vrcholy.
S i lv i a Va c u l í ková
w w w. s i lv i a - foto . s k

Vchádzame do zasľúbenej krajiny. Slnko svieti do očí. Medzi zelenými
kopcami pozorujeme žlté lány ryžových
políčok a na nich ľudí, jedných ručne
a iných už strojovo zbierajúcich červenú
ryžu. Ona v skutočnosti nemá červenú
farbu, len sa tak nazýva odroda, ktorá sa
práve teraz zbiera. Krajina doslova vonia
dožinkami. Ryžu v krajine zbierajú trikrát
za rok. Zastavujeme autobus kvôli fotopauze a pri nástupe do autobusu nás
opäť víta Tashi, teraz už ale s bielymi šálmi, ktoré nám s úsmevom podľa zvyku
dáva okolo krku. Toto uvítanie v budhistických krajinách znamená asi toľko ako
u nás privítanie hosťa chlebom a soľou.
Bhután človeka prekvapje na každom kroku. Všetky stavby v Pare sú postavené v jednotnom tradičnom štýle.
Domy nesmú mať viac ako päť poschodí
a sú ručne pomaľované pestrými vzorCESTOVANIE
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Dobrý maklér vám hovorí veci,
ktoré nechcete počuť
Predať byt alebo dom v časoch, kedy dopyt prevyšoval ponuku, prišlo mnohým
jednoduché. No situácia sa pomaly mení a v ponuke začína byť viac voľných nehnuteľností
ako si trh pýta. Mnohí preto zvažujú využiť pomoc realitnej kancelárie. Ako však
nájsť makléra, ktorý s predajom naozaj pohne? Na túto tému sme sa porozprávali
s Ing. Milanom Fedorsom, riaditeľom finančno-realitnej agentúry Fedors Group.
Neplatí. Ľudia na portáloch filtrujú nehnuteľnosti podľa svojich požiadaviek, takže
keď bude mať byt v ponuke desať realitiek, ponuku uvidí ten istý počet ľudí, ale
v desiatich inzerátoch. Pomôže vám 10
inzerátov predať? Nie, pretože záujemca
za tým vidí nedôveryhodnosť predajcov,
ale aj vaše zúfalstvo s tým, že byt neviete
predať. Povie si: ak daný byt predáva 10
realitiek a stále nie je predaný, musí tam
byť nejaký zádrhel. A na problematickú
nehnuteľnosť kupujúci nezavolá.

Čo je najväčšou chybou pri
predaji nehnuteľnosti?
To, že si predávajúci myslí, že čím viac realitných kancelárií do predaja zapojí, tým
lepšie. A to je omyl. Fígeľ je v tom, že ak
medzi sebou súťaží o províziu viac kancelárií, maklér musí byť prvý, kto privedie
kupujúceho. Akéhokoľvek. A práve tomu
“jeho” záujemcovi o kúpu sa snaží danú
nehnuteľnosť predať. Aj na úkor záujmov
predávajúceho. Maklér teda pracuje pre
záujemcu o kúpu. Ale to ste predsa nechceli, však? Vy potrebujete, aby maklér hájil
vaše záujmy, záujmy predávajúceho. Aby
našiel toho, kto dá viac. Aby kupujúceho
preveril. Aby vám pomohol odprezentovať
váš byt alebo dom v tom najlepšom svetle. Aby mohol investovať do marketingu.
Aby všetko nastavil tak, že vy vlastne ani
nebudete vedieť, že predávate. Na tomto
princípe je založený model exkluzívnej
spolupráce s realitnou kanceláriou.

Neplatí teda, že čím viac
realitných kancelárií má
nehnuteľnosť v ponuke, tým
viac ľudí inzerát uvidí?
8
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Navyše, po pár dňoch bude váš inzerát už okukaný. A často sa stáva aj to,
že v inzerátoch na tú istú nehnuteľnosť
je rozdielna cena, častokrát sa nezhodujú ani základné informácie (napríklad
to, aký je byt veľký...) a o kvalite fotografií
a popisov radšej pomlčím. Záujemca by
možno aj klikol – ale ktorá verzia inzerátu je tá správna? Tak ostáva zmätený
a na ponuku sa ani neozve. Takto sa
z dobre predajných nehnuteľností stávajú „ležiaky“.

No dobre, ale ako si mám
teda vybrať makléra?
Rozoznám ako laik dobrého
makléra od toho zlého?
Ak s vami maklér vo všetkom súhlasí, asi
nebude veľký profík. Ruku na srdce – ako
môžete vy sám vedieť lepšie, čo všetko
treba spraviť pre čo najvýhodnejši predaj
nehnuteľnosti? A ak to naozaj viete, prečo
už pol roka neviete predať ten svoj byt,
aj keď ho inzerujete na viacerých portáloch? Dobrý maklér vám hovorí veci, ktoré
nechcete počuť.

Aké veci ako predávajúci
bytu neradi počúvame?

Napríklad že vaša predstava o predajnej cene je premrštená či nízka. Alebo
že bude výhodnejšie s predajom počkať.
Alebo že je nehnuteľnosť v danom stave
a za podmienok, ktoré kladiete, nepredajná. Ale dobrý maklér vám toto všetko vie
odargumentovať. Vie vám navrhnúť riešenia predaja. Nastaví vám reálnu predajnú
cenu. Vie, ako maximalizovať cenu, postará sa, aby záujem nebol náhodný. Nespolieha sa len na silu inzerátu na portáloch.
Zapojí do predaja svoj tím spolupracovníkov – od špecialistov na marketing
realitného trhu, cez právnikov, hypošpecialistov, fotografov, špecialistov na interiérový dizajn... Zbaví vás starostí s vybavovaním papierovačiek na katastri,
pri prehlasovaní energií,... je toho veľa,
čo dobrý maklér pre vás môže spraviť.
Práca totiž pre neho nekončí nájdením
kupujúceho a zaplatením provízie.

Ako si overím makléra ešte skôr,
ako mu zverím predaj svojho bytu?
Ak sa budete rozhodovať pre makléra, pozrite si jeho ponuky na webovej stránke realitnej kancelárie. Ak sa vám pozdáva spôsob prezentácie, sú pútavé fotky, nájdete
dosť obsiahly popis, skrátka, máte jasný
prehľad o nehnuteľnosti, maklér vie, čo,
komu a ako predáva. Ak sa vám ten jeho
spôsob páči, nebojte sa ho osloviť. Dobrý
maklér nemá vo svojom portfóliu veľa ponúk. Má ich len toľko, aby sa každej z nich
vedel dostatočne a naplno denne venovať.
Koľko to je? Skúsenosti nám hovoria okolo 10 ponúk. Ak nájdete makléra, ktorý má
v ponuke 30, 40 či dokonca 50 nehnuteľností, rýchlo preč. Ten totiž pravdepodobne ani nevie, čo všetko predáva. A ako vám
potom môže pomôcť?

Život v meste si najviac
vychutnáte, ak ste jeho súčasťou
Ak ste zažili rušnú atmosféru newyorského Time Square na Manhattane, čulý zhon
na Picadilly Circus v Londýne či užívali pohostinnosť supermoderných hotelov
v Pekingu, a chceli by ste z toho všetkého mať kúsok aj v Bratislave, nájdete to
v jedinej štvrti. V oblasti Mlynských nív, v ktorej momentálne prebieha najrozsiahlejší
developersky boom na Slovensku a kde vzniká nová moderná štvrť s koncentráciou
výškových budov a biznis komplexov. Nový bratislavský downtown.
Čo znamená
downtown?
Tento výraz k nám prišiel z anglosaských
krajín a označuje mestskú štvrť, väčšinou
v tesnom susedstve s historickým centrom mesta. Vo väčšine miest downtown
znamená veľkú koncentráciu obyvateľstva, ale aj pracujúcich a návštevníkov
mesta. Je to štvrť pulzujúca životom
a práve ona vytvára charakter mesta.
Dominujú jej rezidenčné a administratívne funkcie, avšak stáva sa aj domovom
množstva kultúrnych, komerčných, aj
verejných inštitúcií. Skrátka, ide o prestížnu adresu, s obyvateľstvom prevažne
vyšších sociálnych vrstiev a s prvotriednymi službami od výmyslu sveta doslova
pod nosom.

Bratislava si zaslúži centrum
na svetovej úrovni
Aj Bratislava, rovnako ako New York či
Londýn, si zaslúži svoje moderné centrum. Presne pre tých obyvateľov, ktorí milujú mesto, jeho vôňu, atmosféru,
zvuky, každodenné príbehy, jeho dynamický život. Bratislavský downtow – ak
budete bývať alebo pracovať v tejto
štvrti, nájdete tu takmer všetko. Od bežných bytov až po luxusné, od maličkých
štýlových kaviarničiek až po extra nóbl
reštaurácie, od divadiel, kultúrnych stánkov, parkov a prechádzok po nábreží
Dunaja až po desaťtisíce metrov štvorcových obchodov ponúkajúcich najznámejšie svetové alebo inovatívne slovenské značky.

V tejto štvrti je koncentrácia dynamicky,
kozmopolitne zmýšľajúcich obyvateľov, ktorí tvoria charakter mesta. Mnohí z nich cibrili svoj vkus a svetonázor
v najrušnejších centrách svetových
metropol a odtiaľ si priniesli nielen bohaté pracovné skúsenosti, ale aj jasne
vyhranený štýl a vysoké nároky na štandard bývania. Nie každému je preto po
chuti bývanie na 25-tom podlaží výškovej budovy, kde nemáte šancu tušiť,
kto je vašim susedom. Aj v downtowne
fungujú komunity, potreba socializácie
a ľudskej blízkosti. Práve preto majú
v novovznikajúcej bratislavskej štvrti
šancu aj projekty, ktoré dokážu ponúknuť maximálny komfort bývania v menej
podlažných budovách.

Downtown – to nie sú
len mrakodrapy

Luxusné bývanie aj pre tých,
čo nechcú ísť s davom

Namiesto výhľadov z 25-teho podlažia
ponúknu tieto menej podlažné rezidencie iné podstané benefity. Napríklad
industriálny charakter interiérov s vysokými stropmi blízkymi mestskému loftovému bývaniu, kde sa nikdy necítite
stiesnene a vďaka veľkým oknám sa do
interiéru dostáva obdivuhodné množstvo denného svetla. Otvorený priestor
predurčený na to, aby v ňom vynikol
vkus a individualita jeho obyvateľov. Alebo servis ako v päťhviezdičkovom hoteli.
Ale napríklad aj oddychovú zelenú strechu určenú výhradne rezidentom projektu, čo je v rámci Bratislavy jedinečné
riešenie. Takéto luxusné bývanie s vysokými stropmi v modernom centre mesta
ponúka napríklad nový projekt Apollo
Residence.
w w w. a p o l l o re s i d e n ce . s k
REALITY
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DOM, ale aký?

Ako sa v tom zorientovať? Akú správnu veľkosť zvoliť? Z akého materiálu?
Koľko izieb? Prízemný či poschodový? So šikmou alebo s plochou strechou?
Bungalov či podkrovný? S garážou či bez garáže? Na rovine či vo svahu?
Tieto a množstvo ďalších otázok sa vám určite preháňa hlavou, keď sa zamyslíte nad
stavbou vlastného rodinného domu.
Dá sa vôbec nejako naplánovať, ako
z tohto „začarovaného kruhu“ von?

1. Mám pozemok.
A čo teraz?
Ak už máte pozemok, na ktorom uvažujete
s výstavbou svojho rodinného domu, tak
niektoré odpovede už máte dopredu definované a vyriešené. Ako napríklad to, či
bude dom na rovine alebo vo svahu. Ak na
okolitých pozemkoch sú už postavené ďalšie rodinné domy, tak už približne viete, či
váš dom bude prízemný alebo podkrovný,
s plochou alebo so šikmou strechou – tak
aby váš domček zapadol do okolitej zástavby domov. Aj keď pri dnešnom spôsobe výstavby to nie je úplne smerodajné. Preto je
ideálne aj v tomto prípade požiadať mesto
alebo obec o územnoplánovaciu informáciu, kde vám presne dopredu zadefinujú
možnosť a limity výstavby v danej lokalite,
kde sa váš pozemok nachádza. Akú veľ
kosť domu a koľko izieb sa vám „zmestí“ do
domu, vám tiež vie predbežne napovedať
aj veľkosť vášho pozemku, pretože rozmery
vášho pozemku (šírka a dĺžka) a vzdialenosť okolitých domov od vášho pozemku
vás postupne limitujú, čo do veľkosti (rozmerov) svojho domu si môžete dovoliť.

skej izbe alebo multifunkčnej miestnosti?
Technická miestnosť bude len pre kotol, zásobník, resp. tepelné čerpadlo alebo bude
slúžiť aj ako práčovňa a sušiareň? Trváte
na garáži v dome alebo samostatne mimo
domu, prípadne len s prístreškom pre auto?
Keď toto všetko nahrubo máte „zodpovedané“, tak vám to určí veľkosť a typ domu
a podľa toho budete približne vedieť, aký
veľký, resp. na aký veľký pozemok sa vám
váš vysnívaný dom zmestí. A potom začnete hľadať pozemok s danou veľkosťou. Pritom budete brať do úvahy aj faktory, ktoré
sú spomenuté vyššie (tvar terénu pozemku, okolitá zástavba atď.).
V praxi sa najčastejšie stretávame
s tým, že investori už pozemok majú, a riešime „napasovanie“ ich predstavy domu na
ich konkrétny pozemok. Vtedy vytvárame
ich nový rodinný dom na ich pozemku, so
zohľadnením daností pozemku, okolitej
zástavby a možností z hľadiska územného
plánu danej lokality.
Pri katalógových domoch to nie je
o nič ľahšie, pretože ak aj máte pozemok
a páči sa vám nejaký katalógový dom, tak
nie je isté, či z hľadiska územného plánu
vám daný typ katalógového domu bude

„pasovať“ na pozemok. Ale aj z hľadiska
rozmerov katalógového domu a potrebných odstupových vzdialeností od hraníc
pozemku a susedných stavieb, či sa vám
„zmestí“ na váš daný pozemok. Preto aj
v tomto prípade sa dobre dopredu zamyslite, kým kúpite akýkoľvek katalógový dom.
Celkovo by som možno odporučil,
aby ste sa poradili s nejakým odborníkom
alebo projektovou kanceláriou, prípadne architektom. Takéto úvodné rady vám
určite bez problémov poskytnú a trošku
vás usmernia. Pritom si nemusíte hneď dať
u nich vypracovať projekty. Skôr by išlo len
o prvotnú konzultáciu.
A keď všetko dobre dopadne a či už
s vaším pozemkom, alebo zatiaľ bez neho,
budete vedieť, ako by mal váš dom RAZ
vyzerať, tak až potom nastúpi vypracovanie štúdie vášho rodinného domu, kde vám
projektant poradí všetko ohľadom stavebných materiálov a iných potrebných informácií a vnútorného vybavenia vášho domu
tak, aby váš rodinný dom bol aj vaším rodinným sídlom a hlavne DOMOVOM.
Autor: JK projekt
w w w. b ez p ro b l e m ove s t av by. s k
jkprojekt@jkprojekt.sk

2. Nemám pozemok.
Aký si vybrať?
V tomto prípade by bolo dobré si najprv
zadefinovať veľkosť domu, ktorý by ste si
predstavovali. Ako by mal asi vyzerať. Mal
by mať zádverie aj so šatníkom? Mal by mať
kuchyňu, jedáleň a obývaciu izbu, všetko
spojené či oddelené? Mal by mať spálňu so
šatníkom a s kúpeľňou? Mal by mať jednu,
dve alebo tri detské izby? S detským šatníkom a detskou kúpeľňou? Alebo bude
v dome len jedna spoločná kúpeľňa? Uvažujete v dome aj o pracovni, resp. hosťovTREND
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Úzkostlivá ochrana
deťom neprospieva
Aj počas prebúdzajúcej sa jari ohrozujú obranyschopnosť
detí prekurované byty, školy i škôlky, nedostatok
pobytu na čerstvom vzduchu, či prílišné obliekanie
znižuje tak obranyschopnosť detského organizmu.
Tento súbor nepriaznivých podmienok
zvyšuje riziko vírusových infekcií, hoci
slnečné lúče sú stále príjemnejšie. Liečenie je zdĺhavé, preto netrpezliví rodičia
neraz dajú do kolektívu ešte nedoliečené dieťa, ktoré okrem toho, že ohrozuje
ďalšie deti, je náchylnejšie prijať ďalšiu
nákazu vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. A problém sa opakuje! Môže ho
prekonať aktívne posilňovanie imunity
detského organizmu.

Postupné otužovanie detí
Dobrá obranyschopnosť organizmu vyžaduje od rodičov zodpovednú a aktívnu
starostlivosť o zdravie dieťaťa. Základom
na podporu imunity je zdravá životospráva – pestrá strava bohatá na zeleninu
a ovocie, dostatok pohybu na čerstvom
vzduchu a spánku so skorým večerným
zaspávaním. Pokiaľ má dieťa nutrične vyváženú a pestrú stravu, nie je potrebné,
aby užívalo aj rôzne syntetické vitamíny. Ak však prekonalo nejaké ochorenie
a je v rekonvalescencii, je vhodné do-

časne mu podávať vitamínové doplnky, ktoré však nemajú nahrádzať pestrú
stravu. Vhodné je aj otužovanie dieťaťa
– sprchovanie vlažnou vodou (pravda,
treba pri tom postupovať veľmi pomaly),
plávanie, športovanie. V kritickom období pomáha deťom v boji proti spomínaným nástrahám aj zvýšený príjem vitamínov a minerálov (napr. vitamíny C, D,
B6, B12 a kyselina listová, či minerály ako
meď, železo, selén a zinok) a prípravkov
ovplyvňujúcich imunitný systém, napríklad z hlivy ustricovej.

telo ho teda dobre pozná. V prírodnej
forme je však zmiešaný s ďalšími látkami, tým pádom ho imunitné bunky vedia
ťažšie rozpoznať a jeho účinky sú preto
obmedzené. Očistením beta glucanu
od neúčinných prímesí sa imunitným
bunkám uľahčí jeho rozpoznanie receptormi a zvýši sa jeho účinok. Vysokočistý beta glucan aktivuje receptory
imunitných buniek, čo vedie k zvýšeniu
ich fagocytickej aktivity (chuť bojovať
s nepriateľmi). Výhodou vysokočistého
beta glucanu je jeho bezpečnosť. Preto
ho môžeme podávať preventívne alebo
počas choroby aj deťom. Nie sú známe
nepriaznivé vedľajšie účinky, možnosť
vzniku závislosti či predávkovania. Štúdie preukázali účinky beta glucanu na
imunitu na úrovni buniek, ako i v skutočnom živote – na pacientoch. Dokázali, že
beta glucan pomáha nielen preventívne,
ale má veľký význam pri podpore imunity aj počas ochorenia.

Ako pomáha hliva ustricová
Imunitu občas treba postrčiť
do jej práce, čo je ochrana organizmu a boj s nepriateľskými mikróbmi.
Vhodným
prostriedkom
môže byť aj beta glucan
z hlivy ustricovej. Ide o prírodnú látku bežne sa vyskytujúcu
v strave (v obilninách, kvasniciach, niektorých hubách), naše

: novinky pre najmenších pre
správnu funkciu imunitného systému*
Beta Glucan Detský sirup 1+
•
•
•
•

bez konzervantov
pre deti od 1 roka
s obsahom beta glucanu a vitamínu C
výborná jahodová príchuť

GluCandy cmúľavé tablety

• pre deti od 3 rokov
• s beta glucanom, extraktom zo šípiek
a prírodným vitamínom C
• vhodný pre každodenné užívanie
www.natures.sk
Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/5501673. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008
a systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. *Schválené zdravotné tvrdenie podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre vitamín C.

Potrebujeme
veľa
priateľov...

2

%
... a
z vašich dlaní

www.nadaciadkc.sk
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narcis tour
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9 koncertov
v bratislavE

Časť zo vstupného bude venovaná na podporu programov Ligy proti rakovine.

F R A G I L E

21.3

nájomná
jednotka 210
19:00, NITRA

14,-€, Predpredaj: Ticketportal

B

arokovo-klasicistický kaštieľ z 18. storočia obklopený anglickým parkom
vám dnes ponúka jedinečnú atmosféru, kde sa snúbia kvalitné služby
hotela, výnimočné kulinárske zážitky a inšpiráciou pretkané prostredie
ideálne pre usporiadanie podujatí. Kombináciu histórie, pokojného
prostredia a komfortného ubytovania nájdete v izbách či v apartmánoch
priamo v priestoroch kaštieľa i v priľahlej budove bývalého Žrebčína.

H
P

istorický hotel je romantickým miestom pre elegantnú svadobnú
hostinu či sobáš pod holým nebom.

riestory hotela sú vhodné na usporiadanie konferencií, súkromných
osláv, firemných eventov, či zábavných teambuildingov. Oddýchnete si
vo wellness, zaplávate si v bazéne s dĺžkou 25m. Môžete si zahrať bowling
či futbal v telocvični. V exteriéri sa nachádza minigolf, tenis, volejbal,
petangue, a v podzemí pod kaštieľom strelnica na krátke zbrane.

Pobyty a všetky podujatia aktualizujeme na našej web stránke: www.kastielmojmirovce.sk
Recepcia hotela: +421 377 798 201, +421 907 846 040 , e:mail: recepcia@kastielmojmirovce.sk

Kúpele Bojnice, a. s.

Kúpele Bojnice ležiace v srdci Slovenska
sú pokojným miestom, ktoré ponúka ideálne podmienky pre harmonický a úspešný liečebný pobyt.

Ponúkame:
- Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
- Redukčno-ozdravné pobyty
- Ambulantnú liečbu
- Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
- Wellness
Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová a vápnikovo
-horčíková termálna voda s teplotou 28 – 52 °C, ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového
ústrojenstva, nervového systému, ženských chorôb, obličiek a močových ciest
a chorôb z povolania.

Liečebné procedúry

Balneoterapia: kúpanie v 3 hypertermálnych, 3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch, vodoliečba v podvodných masážnych vaniach,
v perličkách, v uhličitých vaniach, Whirlpool vaniach a vírivých kúpeľoch, hydrokineziterapia a škótske streky.
Liečebná telesná výchova: individuálna a skupinová rehabilitácia, mechanoterapia
Reflexná liečba: masáže (klasické, reflexné, vibračné, podvodné), manipulačná
liečba, akupunktúra
Teploliečba: parafangové, parafínové a rašelinové zábaly a obklady, solux, diatermia
Elektroliečba: všetky v súčasnosti používané typy
Svetloliečba: solux, polarizované svetlo, solárium
Kyslíková terapia
AKCIE: Last Minute pobyty sú pravidelne aktualizované na našej
web stránke www.kupele-bojnice.sk
Seniorská zľava: 10% zľava na liečebné pobyty platná celoročne
vo všetkých liečebných domoch pre seniorov nad 60 rokov

Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice Slovenská republika

Kontakt:
tel.: 00421 46 5116 362-3

fax: 00421 46 5430 026 www.kupele-bojnice.sk

AQUASAR
ANTICALC©
FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY

Máte problémy s usadzovaním vodného kameňa a hľadáte riešenie?
Chcete zariadenie, ktoré Vám ušetrí peniaze a nevyžaduje údržbu?
Uprednostňujete kvalitu za rozumnú cenu?
Firma ACUASAR má pre vás riešenie - ANTICALC
•
•
•

Agátové drevo je najtrvácnejšia drevo ktorá rastie v našich
lesoch, preto vyrábame výrobku z tohto vysoko kvalitného dreva.
Do nášho portfólia výrobkov patria hlavne záhradný a terasový
nábytok, certifikované detské ihriská a hojdačky. Taktiež vyrábame
a montujeme záhradné drevostavby - záhradné domčeky a chatky,
altánky, terasy a prístrešky na autá.
Našu kompletnú ponuku si môžete pozrieť na WWW.ANOVERD.SK.
Naše výrobky môžete vidieť na výstave Nábytok a bývanie v Nitre, kde
nás nájdete na vonkajšej ploche medzi pavilónmi A a B.

Tel: 0949 629 235 l Email: anoverd@anoverd.sk
Adresa: Beladice, okr. Zl. Moravce
WWW.ANOVERD.SK

CESTUJTE – SPOZNÁVAJTE – ZAŽITE S NAMI!
„Ochutnajte“ Maďarsko !
24.-27.10.2019 – Békéščaba
KLOBÁSOVÝ FESTIVAL a k tomu
n komfortné ubytovanie
n bohatý program
n výborný wellness

VEĽKONOČNÝ
VÝLET:
13.4.2019 – Viedeň
a Schönbrunn

EXOTIKA A LETNÉ
DOVOLENKY
široký výber-výhodné
zľavy!

•
•
•
•
•
•
•

zariadenie ANTICALC je určené na fyzikálnu úpravu vody
zabraňuje tvorbe vodného kameňa a usadenín
Chráni rozvody studenej a teplej vody, bojlery, prietokové ohrievače, práčky,
umývačky riadu, vodovodné batérie, sprchovacie hlavice, splachovacie zariadenia,
rýchlovarné kanvice, naparovacie žehličky, kuchynský riad, kotle, bazén…
čistí zariadenia už zanesené vodným kameňom
používanie takto upravenej vody priaznivo pôsobí na živé organizmy
používaním zariadenia dochádza až k 50% úspore pracích a čistiacich prostriedkov
bezenergetická a bezúdržbová prevádzka
bez chemikálii
životnosť minimálne 50 rokov
jednoduchá montáž
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ROKOV
ZÁRUKA

0907 335 332

www.aquasar.cz

NEALKOHOLICKÉ
VÍNO zdravé
víno

Vyrába sa
z kvalitných
odrodových vín.

Plnohodnotné víno
s minimálnym
obsahom
zbytkového
alkoholu.

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

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

E-mail:

servis@motomiro.org
obchod@motomiro.org

Tel.:

038/760 02 08
0905 659 082

www
.mot

Spoločnosť MOTO MIRO má na Slovensku
históriu 27 rokov. Naša firma sa zaoberá predajom
jazdených i nových motocyklov značky Aprilia,
Piaggio, Kymco. Nájdete nás v Bánovciach nad
Bebravou na adrese Partizánska cesta 1840/2A.
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.

omir
o.org

MOTO MIRO

e-shop
PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM

IHNEĎ K ODBERU!

VIDEO

www.mikona.sk

PROJECT&PRODUCT
OFFICE & SHOWROOM: MÝ TNA 44 BR ATISL AVA
WEB: W W W.PL A AN.SK MAIL: HELLO@PL A AN.SK INSTAGR AM: #PL A ANARCHITEK TI

REGISTRAČNÉ
POKLADNICE

sa povinne pripoja na internet
Štát sa rozhodol skoncovať
s daňovými únikmi. Podľa
predpokladov sa o túto formu
podvodov podstatnou mierou
pričiňujú obchodníci pri vydávaní,
resp. pri nevydávaní účteniek. Aj preto
sa všetky registračné pokladnice
povinne pripoja na internet.

Ponúkame upgrade
balíček
Kompatibilita so
systémom ekasa.

riešenie 1

Národná rada Slovenskej republiky schválila 4. decembra 2018 novelu zákona o používaní registračných
pokladníc, ktorá prikazuje všetkým podnikateľom zaobstarať si online registračnú pokladnicu prepojenú so
systémom finančnej správy – tzv. eKasa.

riešenie 2

Aj v systéme ekasa
môžete používať
svoju súčasnú
pokladnicu.

Ponúkame kúpu
novej pokladnice

Všetky podnikateľské subjekty sa k systému eKasa
celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že obdobie
od 1.4.2019 do 30.6.2019 je obdobie prechodu na eKasu. V tomto období si podnikatelia môžu modernizovať svoju elektronickú registračnú pokladnicu pomocou Upgrade balíčka alebo zakúpiť novú pokladnicu,
ktorá je kompatibilná so systémom eKasa. V praxi to
znamená, že každá registračná pokladnica bude zaregistrovaná v systéme Daňového úradu a každá účtenka bude okamžite v tomto systéme zaevidovaná. Štát
bude môcť vďaka tejto zmene „naživo“ kontrolovať, či
jednotliví predajcovia všetko predané aj reálne evidujú.

Zabezpečte si včasné dodanie upgrade balíčka a novej eKasa pokladne
spísaním objednávky a zložením zálohy.

www.pokladna.sk/ekasa

Od 1.4.2019 do 30.6.2019
obdobie prechodu do Online systému eKasa
pre všetkých podnikateľov
obdobie nasadenia upgrade balíčkov

OBDOBIE PRECHODU NA EKASU

marec

apríl

máj

jún

Potrebujete poradiť od skutočných odborníkov?
Spoločnosť LB SERVIS, ktorá je najväčšou servisnou
organizáciou registračných pokladníc na Slovensku,
má 20-ročnú tradíciu v oblasti predaja, servisu a poradenstva takmer všetkých typov pokladníc. Navštívte
ktorúkoľvek z jej prevádzok a nechajte si poradiť od
skúseného personálu. Okrem poradenstva Vám dokážu ponúknuť pestrú paletu produktov v oblasti platobných terminálov, registračných pokladníc a pokladničných softvérov. Taktiež dokážu prerobiť už existujúce
pokladnice na eKasu. Garantujeme Vám, že o eKase
vedia všetko!

júl

Od 1. 7. 2019
Do 31. 3. 2019

povinnosť používať
iba fiškálne zariadenia

Do 30. 6. 2019

možnosť používať existujúce
fiškálne zariadenia

povinnosť všetkých
podnikateľských subjektov
používať online registračné
pokladnice

✆ 18 999
Rollup 1000x2000 Ponúkame upgrade balíček .indd 1

13.02.19 17:15

KOVILL
HISTÓRIA I MODERNÝ DIZAJN

PLOTY, BRÁNY
ZÁBRADLIA
MREŽE
PERGOLY A PRÍSTREŠKY
Náplňou našej práce je obohatiť zákazníkov o pocit nadšenia
z krásnej brány, zábradlia, terasy, kde budete s radosťou
pozývať svojich známych. Môže sa jednať o hliníkové, kované,
nerezové, železné, antikorové a aj drevoplastové materiály.
Pripravíme Vám 3D vizualizáciu s predbežnou kalkuláciou
ceny na Vašu mieru. Tovar dodávame na minútu a sekundu
presne. Nech je Vaša žiadosť akákoľvek, my si s ňou hravo
poradíme.

0908 422 325

Radzovce 145, 985 58 • info@kovill.sk

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.

KONTAKT:
tel.: 054/477 4450, -60, -70

www.kupele-bj.sk
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ŠPECIÁLNA AKCIA JANUÁR - APRÍL
Zimný wellness pobyt v hoteli Alexander
už od 256 €/2 osoby/2 noci

VÝROBA:
• oceľových konštrukcií
a zámočníckych výrobkov
• kovových brán a zábradlí

951 04 MALÝ LAPÁŠ 74
MOBIL: +421 (0) 905 439 374
INFO@BENFI.SK

VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava 2

postupná modernizácia starých výťahov,
ktorej výsledkom je nový výťah

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

výroba, dodávka a montáž nových
výťahov

e-mail: zeva@zeva.sk

výroba slovenských riadiacich sýstemov
pre výťahy

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy
firma s 20 ročnou tradíciou
držitel certifikátu kvality ISO 9001

w w w. z eva . s k

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

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

 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 
 REZIVO 

otvorov do panelu • jadrové vŕtanie otvorov
statické posudky • odvoz odpadu

tel.: 0905 746 124 • www.strecha.ws

www.jadrovevrtanie.sk • www.rezaniebetonu.eu

0908 447 006

0901 711 780

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

Výkup drahých koVoV

a materiálu s obsahom drahých koVoV
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.

HĽADÁTE DIGITÁLNE VÁHY?
Nájdete ich na

www.digitalne-vahy.sk
Alebo nám zavolajte na

0917 86 22 99

AKCIA až do -50%
všetky typy z jednej firmy • technické poradenstvo
www.pergolybratislava.sk • www.hlinikovapergola.sk

Inzercia

Je na čase podporiť

imunitu

liek Wobenzym

®

môže pomôcť aj Vám
posilňuje oslabenú imunitu
znižuje chorobnosť
Kedy užívať liek Wobenzym

Oslabenú imunitu je obvykle dobré posilňovať, keď je náš obranný organizmus ohrozený najviac, teda hlavne na jar a na jeseň a pri
intenzívnejšej fyzickej či psychickej námahe. Pokiaľ už niekoho chrípky, virózy alebo angíny sužujú, je najlepšie začať užívať enzýmy
ihneď, pretože Wobenzym pomáha rýchlejšie a lepšie zvládnuť ochorenie. Je vhodné ho užívať aj v období rekonvalescencie, pretože
bráni prípadnému návratu ochorenia a urýchľuje regeneráciu.

Viac na www.wobenzym.sk
Wobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
Liečbu detí konzultujte s lekárom. MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika,
MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila, konzultácie na tel.: 0911 723 175

HIGHLIGHTER FLEXI 8542
• 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
• 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
• motívy maľovaniek sú
vytlačené transparentným
lakom na kvalitnom čiernom
papieri
• súprava obsahuje 4
čierne maľovanky A4 a 6
metalických popisovačov
• ERGO držanie
• šírka stopy 1 mm

Permanent
creative
• na plast, sklo, kameň ...
• šírka stopy 2mm
• odolný vode a oteru

Aquarelle
• súprava obsahuje 12 značkovačov, 1 štetec, 1 Detail liner a 5 ks
špeciálneho papiera na akvarelovú techniku
• ergo držanie
• šírka stopy 1 - 9 mm

www.ako-spravne-pisat.sk

www.centropen.sk

Vychutnávaj zodpovedne.

Talianske
sedačky

-25%

Sauvanne

www.eurosofa.sk

Tiﬀany

Anaise

Candice

Gloria

Gaia Lia

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

