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Zima je najkrajšia v Tatrách
 � Rezort apartmánov sa nachádza na strategickom 
mieste, blízko akvaparku, lyžovačky či nákupných 
možností.

 � TATRAGOLF MOUNTAIN RESORT je dovolenkovým 
miestom v centre najnavštevovanejších turistických 
destinácii na Slovensku.

 � Z rezortu je jedinečný výhľad na celú panorámu 
Vysokých Tatier.

 � Svojou ubytovacou kapacitou, je najväčším 
apartmánovým komplexom v celej tatranskej oblasti.

 � Bezproblémové parkovanie a odvoz skibusom do 
lyžiarskych stredísk.

 � Slovenská reštaurácia sa vyznačuje tradičnou 
slovenskou kuchyňou.

 � Wellness priamo v rezorte.
 � Vhodné pre rodiny s deťmi a domácich miláčikov.
 � TATRAGOLF  je moderný apartmánový rezort a je 
východiskovým miestom do národných parkov, ako 
je napríklad Slovenský raj, Pieniny, či Národný park 
Nízke Tatry, k unikátnym historickým pamiatkam, ako 
aj k možnostiam aktívneho oddychu a zábavy.

www.tatragolf.sk • recepcia@tatragolf.sk
+421 948 493 998



Editoriál
AAdventný čas, napriek tomu, že by malo ísť o  stíšenie sa 
a prípravu, teda vyčistenie svojho vnútra, aby sme boli schop-
ní prijať a  precítiť veľkú radosť a  novú nádej, ktorú nám na 
Vianoce prináša nevinné Jezuliatko, takmer vždy podľahne-
me predvianočnému zhonu. Naháňaniu sa, zháňaniu, obsta-
rávaniu darčekov pre svojich blízkych a  tiež potravín na na-
chystanie štedrého vianočného menu niet konca kraja. A  to 
napriek tomu, že i  súčasný trend preferuje skôr skromnosť, 
neplytvanie a nezaťažovania životného prostredia zbytočným 
odpadom...

O  trochu menej komerčný adventný čas sa snaží známa 
sympatická speváčka Mária Čírová. Na vianočných koncertoch 
v  niekoľkých slovenských mestách pripravila radosť, stíšenie 
sa a prajnú predvianočnú atmosféru, z ktorej môžeme čerpať 
počas ďalších adventných dní, aj keď na nás z  každej strany 
útočia skvelé tipy na nakupovanie. Hoci je speváčka mladuč-
ká a smelo si plní svoje pracovné sny, jej rodinka je u nej, ako 
prezradila v  rozhovore, vždy na prvom mieste. Mohla by byť 
príkladom snahy o modernú, ale súdržnú, milujúcu a fungujú-

cu rodinu tradičného typu. Je nádejou, že ak je vo vzťahu lás-
ka, úcta a tolerancia, dá sa pekne skĺbiť snaha emancipovanej 
ženy – matky realizovať sa profesionálne s kvalitným rodinným 
zázemím pre detí.

S  noblesou sa počas adventného času snaží aj Nadácia 
Detského kardiocentra, ktorá vytvára čo najkvalitnejšie pros-
tredie pre liečenie detičiek s  chorým srdiečkom. Aj tento rok 
pripravila projekt charitatívneho kalendára a  na slávnostnom 
podujatí vydražila umelecké diela, darované renomovanými 
umelcami. Za takto získané prostriedky zakúpi dôležité ma-
teriálno technické vybavenie do nového pavilónu Detského 
kardiocentra, ktorý je už postavený pri Národnom ústave srd-
cových a cievnych chorôb v Bratislave. Bez celoročnej aktívnej 
činnosti nadácie by sa ho nepodarilo tak rýchlo pripraviť pre 
malých pacientov. Je dobré, že podobných akcií, ktoré často 
pripravujú dobrovoľníci, pre mnohé okruhy handicapovaných 
alebo inak núdznych ľudí, je  veľa. Sú dôkazom, že sme predsa 
len schopní viac sa tešiť z obdarúvania iných, než z prijímania 
vlastných honosných darčekov...

Želáme vám nech sa vám to podarí a nech sú vaše Viano-
ce požehnané, plné lásky, radostí a rodinnej pohody.

Váš tím CAFE NEWS
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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

PONÚKAME:
n Komplexné stomatologické vyšetrenie
n Estetická stomatológia
n Ošetrenie koreňových kanálikov
n Endodoncia - pod mikroskopom
n Chirurgické ošetrenie
n Protetické ošetrenie
n Ošetrenie detí

Zubný lekár 
Daniel Hošek, s.r.o.

Súkromná zubná ambulancia 
MDDr. Daniel Hošek

PRIJÍMAME 

NOVÝCH 

PACIENTOV

Ambulancia: Kresánkova 20, 
841 05  Bratislava, Slovensko

Tel: +421 948 619 507
e-mail: zubnylekardanielhosek@gmail.com

www.zubarhosek.sk



VIANOČNÉ KONCERTY
Márie Čírovej sú oázou pokoja a radosti
Tvorba krehkej, sympatickej, stále usmiatej speváčky Márie Čírovej už pár rokov 
neodmysliteľne patrí k príjemnej adventnej atmosfére plnej radosti a očakávania. 
V rozhovore nám čo-to prezradila aj o svojom rodinnom zázemí.

Vaša tvorba je v posledných rokoch sústredená najmä 
na predvianočný čas a samotné Vianoce. Čím to je?

Možno sa to iba tak zdá, lebo je to aktuálne viditeľné a  tradíciu vianočných 
koncertov udržiavame už 7 rokov. Ale nie je to moja jediná aktivita. Tento 

rok som pracovne odštartovala moderovaním hudobnej show The Voice 
Česko Slovensko. Bola to skvelá skúsenosť, pretože moderovať živé te-

levízne prenosy do dvoch krajín nie je bežná vec ani pre skúsených 
moderátorov. Od mája, po skončení projektu, sme koncertovali a od 

leta nás už naplno zamestnával nový album -  Moje Vianoce.

Na aké Vianoce si z detstva 
najradšej spomínate?

V spomienkach nemám nejaké konkrétne Vianoce. Všetky 
boli podobné a veľmi príjemné. Samozrejme, keď som bola 

dieťa, prežívala som to oveľa intenzívnejšie. To čaro Vianoc 
bolo veľmi silné a teším sa, že teraz ho vytvárame našim de-
ťom.

Nedávno vyšiel druhý album venovaný 
Vianociam, na ktorý nadväzujú aj 

vaše tohtoročné vianočné koncerty. 
Čo na nich najviac milujete?

Na vianočných koncertoch milujem, že ma v podstate 
už od začiatku decembra dokážu naladiť na krásnu 

vianočnú atmosféru. Ľudia si to tiež veľmi užívajú 
a  takto si všetci spoločne predlžujeme obdobie 

Vianoc. Práve v tom najhektickejšom období sú 
koncerty pre nás všetkých oázou pokoja, ra-
dosti. Vieme na nich spoločne načerpať ener-
giu. Tak ako ju odovzdávam ja ľuďom, tak ju od 
nich aj čerpám.

Stále pôsobíte veľmi dievčensky, 
ale pravda je taká, že už 11 rok žijete 
s partnerom, dnes už manželom 
Mariánom Kachútom v harmonickom 

vzťahu. Navyše s manželom ako 
hudobným producentom trávite 

spolu veľa času aj v práci. Čo 
pokladáte za najdôležitejšie 

cafe news R O Z H O V O R4



v dobre fungujúcom vzťahu?

Myslím že nepoviem nič nové keď spo-
meniem úctu, toleranciu a priateľstvo. My 
sa dokážeme stále veľmi dobre porozprá-
vať, rovnako ako na začiatku vzťahu. To, že 
spolu pracujeme má výhody aj nevýhody. 
Musíme si prísne strážiť obdobia voľna, 
ktoré si značíme aj do kalendára, lebo inak 
by sme stále len pracovali a potom veľmi 
rýchlo vyhoreli. A to by sa mohlo preniesť 
aj do nášho vzťahu.

Spolu vychovávate dve deti Zoe 
a Huga. Podedili po vás talenty, 
alebo si idú vlastnou cestou? 

Ešte sú dosť malé na to, aby sa dalo posú-
diť akou cestou sa vyberú. Zatiaľ to vyzerá, 
že ich hudba veľmi baví a majú talent. Star-
ší Hugo sa učí hrať na klavír a má už aj svo-
ju detskú kapelu. Zoe s nimi spieva. Vedia 
spolu cvičiť a  je to veľmi zlaté, keď spolu 
doma hrajú. Nás s  manželom to nesku-
točne teší, ale netlačíme ich do tejto cesty. 
Budeme ich podporovať vo všetkom do 
čoho sa v živote pustia.

Okrem spevu máte veľa ďalších 
záujmov. Pri tvorbe pesničiek, 
nahrávaní v štúdiu i na koncertoch 
podávate výkony na sto percent, 
pracujete s plným nasadením. 
Ostáva vám ešte energia na 
rodinu, deti, domácnosť? 
Ako si dobíjate baterky?

Rodina je pre mňa na prvom mieste. Čiže, 
ak by mi neostávala energia na deti a ro-
dinné akcie, vedela by som, že niečo nie je 
v poriadku, a musela by som ubrať. S man-
želom máme nastavený systém pracov-
ných a  nepracovných období a  tie dodr-
žiavame. Osvedčilo sa nám to ako jediná 
možnosť na udržanie rovnováhy.

Život speváka je náročný, neraz 
nepravidelný, spojený aj s častým 
cestovaním. Ako to má vaša mladá 
rodina zorganizované, aby sa 
na nič nezabudlo? Pomáha vám 
širšia rodina s deťmi aspoň v čase, 
keď máte koncertné turné?

Nepravidelnosť a  neustále zmeny 
v programe sú u nás na dennom poriadku. 
Zvykli sme si, že musíme žiť a rozhodovať 
sa veľmi spontánne. Máme voľný víkend? 

Poďme niekam... Už sa nám totiž veľa krát 
stalo, že vopred dohodnuté akcie nám 
prepadli kvôli zmenám v pracovných roz-
vrhoch. Čo sa týka detí, keď sa dá, berie-
me ich so sebou, ak to nejde, máme rôzne 
možnosti ako to vyriešiť aj vďaka rodine.

Nedávno sa vaša rodina 
nasťahovala do nového rodinného 
hniezdočka v dedinskom 
prostredí. Spĺňa vaše očakávania?

V  dome bývame už tri roky a  našli sme 
v tom zatiaľ iba výhody. Začala nás totiž aj 
s manželom baviť práca na záhrade. Pes-
tujeme si svoju zeleninu, máme zvieratá, 
domáce vajíčka, ovocné stromy, ohnisko. 
Je to pre nás akoby protipól k prostrediu 
v  akom sa pracovne pohybujeme, čiže 
nám to slúži ako dokonalá psychohygie-
na.

Od detstva ste sa vlastne 
okrem školy pripravovali na 
dnešnú svoju rolu speváčky, 
klaviristky, moderátorky na 
rôznych krúžkoch i v umeleckej 
škole, čoho odrazom bol 
napríklad aj Zlatý slávik, 
ktorého ste získali v súťaži 
Petra Dvorského ako 10 
– 11-ročná. Snažíte sa aj 
talenty vašich detí podchytili 
napríklad prácou v krúžkoch? 

Máte pravdu, keď sa obzriem do môjho 
detstva, vyzerá to, akoby som mala svoju 
dráhu dokonale naplánovanú. Ale nie je 
to tak, bola to súhra viacerých náhod. Je 
pravda, že spev ma bavil odmalička, ale 
s klavírom som musela istý čas zápasiť. 
Mala som aj šťastie na učiteľky na základ-
nej škole, ktoré ma posielali reprezento-
vať školu na rôzne recitačné a spevácke 
súťaže. Naše deti tiež navštevujú krúžky, 
ale napríklad Zoe je veľmi šikovná okrem 
umeleckých aj v  športových zamera-
niach. Čiže ak by sme ju chceli pripraviť 
na jej možno profesionálnu životnú drá-
hu, museli by sme to rozhodnutie urobiť 
teraz a na to si zatiaľ netrúfame.

A n n a  K o n e č n á
F o t o :  a r c h í v  M a r i a

ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ 
ÚSPECH POVAŽUJEM:

svoju rodinu

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:

hudba

PRI ČOM SI NAJLEPŠIE 
ODDÝCHNEM:

na záhrade alebo pri knihe

MIESTO NA SLOVENSKU, 
KTORÉ MÁM RADA:

rodnú Trnavu

MIESTO VO SVETE, 
KTORÉ MÁM RADA:

Barcelona

OBĽÚBENÝ PREDMET/
VEC/TALIZMAN:

klavír, darčeky od mojich detí

OBĽÚBENÉ JEDLO:

sushi

OBĽÚBENÁ FARBA:

biela

DOMÁCE ZVIERATKO:

kocúr Garfield

ČO NERADA ROBÍM:

hádam sa

NEVIEM ODPUSTIŤ:

závisť, ohováranie

5



d
ia

: overená účinnosť a bezpečnosťx

•	 mikronizovaný	beta	glucan	pre	zvýšenie	účinnosti
•	 najvyššia	čistota	beta	glucanu	(93%)
•	 účinky	a	bezpečnosť	potvrdené	vo	vlastných	klinických	
štúdiáchx

Beta Glucan 500+	s	najvyšším	obsahom	beta	glucanu	
z	Hlivy	ustricovitej	na	trhu	+	vitamín	D	pre	správnu	funkciu	
imunitného	systému*	

Beta Glucan 120+	dávka	beta	glucanu	pre	každodenné	
použitie,	navyše	s	obsahom	kyseliny	listovej	
a	vitamínu	D,	ktoré	prispievajú	k	správnej	
funkcii	imunitného	systému*	a	zníženiu	
vyčerpania	a	únavy**
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Nadácia Detského kardiocentra uviedla 
do života už v poradí siedmy kalendár!

V jednom z bratislavských hotelov sa už 
po siedmykrát stretlo množstvo ľudí, kto-
rí načúvajú hlasu svojho srdca a podpo-
rili dlhoročný projekt charitatívneho ka-
lendára Nadácie Detského kardiocentra. 
Podujatie je už tradične spojené s draž-
bou umeleckých diel od renomovaných 
umelcov. Ani tento rok tomu nebolo inak 
a výsledkom dražby je neuveriteľná päť-
miestna suma!

Zábava aj noblesa, napätie aj srdeč-
nosť. Aj takto by sa dalo pomenovať už 
tradičné podujatie Nadácie Detského 
kardiocentra „Cez umenie k  detskému 
srdcu“. Prítomní hostia zažívali príjemnú 
atmosféru, ktorá sa niesla celým ve-
čerom. Noblesu priniesli nielen vzácni 
hostia, ale aj krásna moderátorka An-
drea Belányiová, ktorá podujatie mo-
derovala. O  skvelú zábavu a  hudobný 
program sa postarala veľmi dobre zná-
ma slovenská vokálna skupina Fragile. 

Charitatívny kalendár uviedli na pó-
diu do života samotné detičky, ktoré sú 
súčasťou fotografii, ale aj patrónka na-
dácie pani Iveta Radičová ako krstná 
mama a Braňo Kostka ako krstný otec. 
Na pódiu nesmela chýbať ani tvorkyňa 
celého projektu, renomovaná fotograf-
ka Jana Keketi. 

Po krste nového kalendára pre rok 
2020, ktorého hlavnou témou bol roz-

právkový svet, nasledovala najdôleži-
tejšia časť večera, aukcia 13 nádher-
ných umeleckých diel. Napätie v  sále 
bolo skutočne výrazné, ale samozrejme 
v  pozitívnom slova zmysle. Licitátorka 
z  aukčnej siene Soga Nina Gažovičová 
ani tentoraz nesklamala a  vedela, ako 
zaujať dražiteľov. Tí sa predbiehali v zd-
víhaní svojich čísiel nad hlavu a výsled-
kom je vydražená suma neuveriteľných 
50.000 Eur! Veľká vďaka patrí práve 
dražiteľom, ktorí otvorili svoje srdcia 
a prispeli tak veľkou mierou na pomoc 
deťom s vrodenou chybou srdca. Medzi 
dražiteľmi sa ocitol aj náš známy herec 
Marek Fašiang, ktorému sa zapáčilo jed-
no z ponúkaných diel a  toto dielo si aj 
úspešne vydražil. 

„Sme nesmierne vďační všetkým 
hosťom, že si našli čas a  prišli opäť na 
naše podujatie. Obzvlášť si vážime všet-
kých umelcov, ktorí darovali svoje diela 
a  dražiteľov, vďaka ktorým sa podari-
la získať neskutočná suma 50.000 eur. 
So správnou radou sa v najbližšej dobe 
zhodneme, na aký účel budú finančné 
prostriedky použité, no už teraz viem, 
že vďaka tejto nádhernej čiastke bude-
me môcť zakúpiť dôležité materiálno 
technické vybavenie do nového pavi-
lónu Detského kardiocentra, ktorý je už 
postavený pri Národnom ústave srdco-
vých a  cievnych chorôb v  Bratislave“, 
povedala správkyňa Nadácie Detského 
kardiocentra, ktorá neskrývala nadšenie 
z úspešného večera.

Jednými z najdôležitejších hostí ve-
čera boli samotní umelci, bez ktorých 
by kalendár nemohol vzniknúť. Pre na-
dáciu je poctou mať na podujatí diela 
od umelcov ako Gordana Glass, Arpád 
Pál, Vladimír Morávek, Ivett Axamitová, 
Margaréta Horáková, Daniel Brogyányi, 
Stanislav Kiča, Martin Dzurek, Ján Ťapák, 
Daniela Kosová, Slavomír Dlubač, Adela 
Melišeková-Dojčanová či Jana Brisudo-
vá. Práve Jankine dielo malo tento rok 
najväčší úspech. Jej úžasný výtvor vy-
dražil pán v hľadisku za 16.100 Eur! Ten-
to krásny večer zakončila skupina Fra-
gile symbolicky piesňou od Karla Gotta.

F I L A N T R O P I A



SLOVÁCI CHCÚ POD STROMČEK DAROVAŤ ZDRAVIE
Onedlho prídu Vianoce, ktoré sa pre mnohých spájajú s príjemnými chvíľami v kruhu 
najbližších. Medzi obľúbené darčeky sa v posledných rokoch zaradili výživové doplnky, ktoré 
pomáhajú zvládnuť nepríjemné zimné počasie a chránia organizmus pred škodlivými vplyvmi.

Zdravie je to, na čom záleží

Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že zdravie 
nie je samozrejmosť. V  predvianočnom 
strese ale môžeme ľahko zabudnúť na 
starostlivosť o vlastný organizmus. A nie-
len o  ten. Ak ide o  zdravie detí, medzi 
rizikové faktory patrí aj ich sústredenie 
do uzavretých priestorov, akými sú na-
príklad nevetrané školské triedy. Práve 
tu dochádza k šíreniu choroboplodných 
zárodkov. V  prípade dospelých je osla-
bená imunita dlhodobejším procesom 
– vysokým fyzickou, či psychickou záťa-
žou, nesprávna životospráva, čo užívanie 
liekov poškodzujúcich imunitu. Keď in-
fekcia premôže oslabenú imunitu, začne 
sa prejavovať ochorenie.

Ako vybrať vianočný darček

Výber vhodného vianočného darčeka sa 
niekedy javí ako ťažká úloha. Ak sa roz-
hodnete darovať zdravie, nikdy nešliap-

nete vedľa. Samozrejme, darovať zdravie 
chorému človeku môže zostať iba v rovine 
želania. Preto je dôležité na takýto darček 
myslieť ešte pred samotným ochorením. 

Ing. Adrián Doboly z  biotechnolo-
gickej spoločnosti Natures hovorí: „Aj na 
Slovensku badať pozitívny trend darova-
nia darčekov, ktoré sa spájajú so zdra-
vím. Ide napríklad o ozdravné pobyty ale-
bo o výživové doplnky. To značí, že ľudia 
si čoraz viac uvedomujú jeho dôležitosť.“

V znamení imunity

O vlastný organizmus sa musíme starať 
pravidelnou fyzickou aktivitou a  dosta-
točným prísunom kvalitnej stravy. Neza-
nedbateľné miesto v  našom jedálničku 
má čerstvá zelenina a ovocie. Ide o zák-
ladný zdroj vitamínov. 

Doboly upozorňuje: „Bez pravidelné-
ho cvičenia a prísunu zdraviu prospešných 

látok sa naša obranyschopnosť rapídne 
znižuje. To otvára bránu choroboplodným 
zárodkom, ktoré môžu v tele prepuknúť až 
do nežiaduceho ochorenia. Okrem vitamí-
nov môžeme nášmu telu pomôcť aj inak. 
Príroda nám poskytuje napríklad medi-
cínskej huby, ktoré sú v  odborných kru-
hoch pozitívne prijímané okrem iného pre 
svoju schopnosť zoceliť oslabený organiz-
mus. Medzi medicínske huby patrí aj Hliva 
ustricová, ktorá je silným zdrojom beta 
glucanu. Ide o  modulátor systému, čo 
znamená, že imunitný systém ovplyvňuje 
tak, aby fungoval správne. Tieto pozitívne 
účinky sú vďaka lekárskym výskumom 
dobre známe u nás i v zahraničí.“

Najkvalitnejší beta glucan sa zís-
kava zo spomínanej Hlivy ustricovej za 
patentovanej extrakcie. Následne sa 
častice beta glukánu upravujú mikroni-
záciou. Je to proces, ktorý zabezpečuje, 
že naše telo najlepšie využije potenciál 
tejto prospešnej látky. 

d
ia

: overená účinnosť a bezpečnosťx

•	 mikronizovaný	beta	glucan	pre	zvýšenie	účinnosti
•	 najvyššia	čistota	beta	glucanu	(93%)
•	 účinky	a	bezpečnosť	potvrdené	vo	vlastných	klinických	
štúdiáchx

Beta Glucan 500+	s	najvyšším	obsahom	beta	glucanu	
z	Hlivy	ustricovitej	na	trhu	+	vitamín	D	pre	správnu	funkciu	
imunitného	systému*	

Beta Glucan 120+	dávka	beta	glucanu	pre	každodenné	
použitie,	navyše	s	obsahom	kyseliny	listovej	
a	vitamínu	D,	ktoré	prispievajú	k	správnej	
funkcii	imunitného	systému*	a	zníženiu	
vyčerpania	a	únavy**
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OKTÓBROVÉ PREMIÉRY

JUMANJI: THE NEXT LEVEL 
Premiéra 12. december 2019

MÁTE POCIT, ŽE VAŠA RODINA JE DIVNÁ?

Obľúbené herecké kvarteto Dwayne “The Rock” Johnson, Jack 
Black, Karen Gillan a Kevin Hart je späť! 

V  predvianočnej novinke sa Martha, Bethany a  Fridge vracajú do 
hry nájsť Spencera po tom, čo záhadne zmizol. Zisťujú však, že hra 

sa zmenila a prežiť vo svete Jumanji bude omnoho náročnejšie ako 
predtým. Pretože Jumanji viac nie je len džungľa, ale aj horúce púš-
te či zasnežené pohoria s novými, nebezpečnými nástrahami…

STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
(STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER) 

Premiéra 19. 12. 2019

Každá generácia má svoju legendu... Každá sága má svoj koniec. 
Posledný príbeh zo vzdialenej galaxie.

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znova spájajú sily, aby divákov vzali 
na výpravnú cestu do ďalekej galaxie vo filme Star Wars: Vzostup 
Skywalkera. V strhujúcom závere ságy Skywalker sa zrodia nové le-
gendy a odohrá sa konečný boj za slobodu. 



AKO SI KÁVU SPRÁVNE VYPÝTAŤ
Kávová kultúra na Slovensku ide pomaly ale isto vpred. Svedčia o tom pestré ponuky 
nápojových lístkov v kaviarňach i v ostatných gastronomických podnikoch. Aj názvy 
jednotlivých nápojov v ponuke prevádzky vám veľa napovedia o kvalite ich prípravy 
a servírovania. Tak ako si práve tú vašu kávu správne vypýtať a čo od nej môžete očakávať?

KÁVA NA BÁZE 
ESPRESSA A MLIEKA

Espresso macchiato

Mliečny nápoj, ktorého základom je 
espresso doplnené mliečnou penou. 
Podáva sa v šálke na espresso. Hovorí-
me mu aj espresso so škvrnou mliečnej 
peny. 

Cappuccino

Mliečny nápoj, ktorého základom je 
espresso, doplnené speneným mliekom 
a mliečnou penou. Objem cappuccina je 
150-180ml.

Caffe latte

Väčšie cappuccino. Mliečny nápoj, kto-
rého základom je espresso, doplnené 
speneným mliekom a  mliečnou penou. 
Objem Caffe latte je 190-250ml. Podáva 
sa vo väčšej šálke.

Latte macchiato

Mliečny nápoj, ktorého základom je kva-
litne spenené mlieko, naliate do skle-

neného pohára doplnené espressom. 
Objem Latte macchiata je 190-250ml. 
Espresso je pomaly nalievané do pohá-
ra, kde máme vopred odstáte spenené 
mlieko, čím sa vytvárajú 3 vrstvy.

Flat white

Doppio, teda dvojité espresso doplnené 
speneným mliekom a  mliečnou penou. 
Podáva sa v šálke na cappuccino. Objem 
Flat white je 150-180ml. Ak máte radi 
výraznú chuť kávy s  väčším objemom 
s trochou mlieka flat white je pre vás tou 
správnou voľbou.

Espresso con panna

Espresso servírované so šľahačkou, kto-
rá mu vytvára sladký klobúčik. Kombi-
nácia kávy a  šľahačky je na Slovensku 
veľmi obľúbená.

Caffé mocha

Nápoj ktorý je rozdelený na tri tretiny. 
Prvá pozostáva z espressa, druhá z ho-
rúcej čokolády a tá tretia s teplého v nie-
ktorých prípadoch speneného mlieka.

Irish coffee 

Servíruje sa do sklenených 
pohárov na stopke. Zákla-
dom je espresso, doplnené 

dvoma lyžičkami hnedého cukru a štyr-
mi lyžičkami pravej írskej whiskey. Po 
spojení jednotlivých ingrediencii a  ich 
nahriatí sa írska káva dolaďuje dvoma ly-
žicami smotany, ktorá sa vyšľahá a voľne 
sa položí na povrch kávy. 

Affogato

Je považovaný za kávový dezert. Kopček 
vanilkovej zmrzliny je zaliaty doslova ,, 
utopený“ v espresse. Často krát sa ten-
to nápoj zamieňa s  ľadovou kávou, no 
rozdiel je v celkovom objeme a v použití 
ďalších ingrediencii. 

Ice coffee

Espresso nalievame do šejkra na ľad. 
Vymiešame s  mliekom a  cukrom. Pre 
väčšiu intenzitu chuti môžeme pridať 
aj espresso doppio (dvojité espresso). 
Po svete nájdeme rôzne recepty, ten 
najčastejšie používaný je so zmrzlinou 
a  šľahačkou. Tento recept je pôvodom 
z  Austrálie V  tomto prípade sa však už 
cukor vynecháva, pretože jeho funkciu 
dokonale zvládne zmrzlina, ktorá je v ná-
poji ponorená. 

Článok vznikol za pomoci knihy od Doc. 
Pharm. Jozef Augustín PhD., Pri káve 

o káve a kávovinách, vydavateľstvo JOTA 
2016 a Kávového magazínu „Slovak 

Barista Cup“ Academy of Coffee 2018.
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Piešt’any
Ensana Health Spa Hotels

Zdravie v Piešťanoch min. 5 nocí (5=4)

Thermia Palace, Esplanade, Splendid
 Ensana Health Spa Hotels

Cena od 280 €/os./5 nocí
TO NAJLEPŠIE Z BALÍKA:

• polpenzia
• 8 procedúr za pobyt (vrátane „Zrkadliska“ - termálny kúpel, čiastočný 
bahenný zábal, klasická masáž, hydroterapia, soľná jaskyňa, aquabike)

• wellness a fi tness centrum

Tel.: +421 33 775 9952
www.ensanahotels.com/sk

Platnosť: 12.1. – 31.3.2020 



HURÁ NA LYŽE!
ZIMNÉ ŠTAJERSKO VÁS UŽ OČAKÁVA
Región Štajersko v Rakúsku, ktorý sa nachádza neďaleko od našich hraníc, patrí aj 
u nás k mimoriadne obľúbeným miestam na oddych a zimný šport. Má prívlastok 
zelené srdce Rakúska nielen pre nádhernú a zachovanú prírodu, ale aj preto, že 
v celom kraji sa veľmi dbá o ekologické poskytovanie turistických služieb.

Novinky zimnej sezóny 
2019/2020

Hoci má oblasť Štajerska v  posledných 
rokoch za sebou mimoriadne úspešné 
zimné sezóny (len vlani ho od novembra 
2018 do apríla 2019 navštívilo 1 789 428 
hostí s 5 870 085 prenocovaniami a náv-
števníci zo Slovenska sa na týchto čís-
lach podieľali počtom hostí 22 427 s 85 
821 prenocovaniami), neprestala stále 
vylepšovať svoju zimnú ponuku pre náv-
števníkov a osobitne pre lyžiarov.

Najdôležitejšou a  najväčšou sú-
časnou investíciou je nová 10-miestna 
kabínková lanovka so 153 kabínkami, 
ktorej prepravná kapacita je 3800 osôb 
za hodinu. Návštevníci dostali tak k dis-
pozícii najmodernejšie technické zaria-
denie s bezbariérovým nástupom a vý-

stupom, väčšími kabínkami, moderným 
dizajnom a  optimalizovanými priestor-
mi s  pokladňami. Dokáže odviesť nie-
len lyže, sánky a snowbordy, ale v  lete 
aj bicykle. Lanovka začne premávať 
od začiatku zimnej lyžiarskej sezóny 
v Schladmingu - od 6. decembra 2019. 
Okrem toho v lyžiarskych centrách zre-
konštruovali či rozšírili ubytovacie kapa-
city a postavili niekoľko celkom nových 
hotelov, chát, penziónov. Skvalitňujú aj 
služby pre športovcov a turistov.

Štajerské špeciality pre lyžiarov

Osobitnú pozornosť región venuje aj 
skvalitňovaniu gastronómie. Zaujíma-
vosťou je, že v  14 vybraných horských 
chatách počas zimnej sezóny ponúka 
kulinárske špeciality nazvané Gastronó-
mia na kolibách Richarda Raucha. Ide 

o kuchárske umenie na najvyššej úrovni, 
ktoré vychádza zo štajerských kulinár-
skych tradícií a  je ponúkané na chatách 
pozdĺž zjazdoviek, bežkárskych tratí 
a zimných turistických trás.

Sedem x sedem pre 
spokojnosť hostí

V regióne Horného Štajerska sa v novej 
sezóne spojilo 7 výnimočných lyžiar-
skych stredísk, pripravili pre hostí 7 špe-
ciálnych balíčkov a  ponúkajú 7 celkom 
nových športových atrakcií – jednodu-
cho, ponúka dovolenku ako v siedmom 
nebi zimných športov. Každé zo 7 lyžiar-
skych stredísk sa rokmi vyprofilovalo od 
raja s prírodným snehom cez tréningovú 
a lyžiarsku oblasť pre náročnejších špor-
tovcov až po zážitkové lyžiarske svahy. 
Každé centrum ponúka balíček, ktorý 

Schladming-Dachstein, Peter Burgstaller
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zahŕňa 3 noci/4 dni vrátane dodatoč-
ných služieb, pričom v  posledný deň 
môžu hostia navštíviť niektoré z  ďalších 
stredísk v  Hornom Štajersku zdarma. 
Funguje to asi takto: V  lyžiarskom stre-
disku Präbichl si vyskúšate svoje prvé 
oblúky na lyžiach, zdokonalíte sa na sva-
hoch v Stuhlecku, najväčšom lyžiarskom 
stredisku regiónu a zážitok z pretekania 
si vychutnáte v  Schwabenbergarena 
v Turnau. Alebo môžete s pôžitkom za-
čať v stredisku Brunnalm-Veitsch, potom 
otestovať raj s prírodným snehom Aflen-
zer Bürgeralm a  nakoniec si prezrieť 
nové stredisko Mariazeller Bürgeralpe. 
Navyše, v rodinnom lyžiarskom stredisku 
Niederalpl jazdia všetky deti do 15 rokov 
v sprievode jedného z rodičov zdarma.

Atrakcie na obohatenie 
lyžovania

Novinkou zimnej sezóny je napríklad 
balíček Radosť z lyžovania a jogy. Spá-
ja v sebe kulinárske zážitky s lyžovaním 
a  jogou na lyžiarskych svahoch. Zau-
jímavá je i  snežnicová turistika ako aj 
najväčší rakúsky snežnicový festival (od 
24.1. do 2. 2. 2020) v regióne Murau-Mur-
tal, alebo biatlon pre ľavákov na bež-
kárskej trati Joglland-Loipe v  St. Jakob 
im Walde, na ktorom si účastníci môžu 
vyskúšať špeciálne športové vzduchov-
ky pre ľavákov. Návštevníci iste uvítajú aj 
nový lyžiarsky areál Ski GaalaXie, s po-
nukou pre začiatočníkov a  všetkých, 
ktorí túžia po zábave na snehu. Posky-
tuje skvelé možnosti pre lyžiarov, sán-
karov a bobistov. Na kopec sa dá dostať 
na 60 m dlhom zastrešenom doprav-
nom páse a hore je pre divákov pripra-
vená zastrešená „obývačka“. Je ideálna 
pre rodičov a starých rodičov, ktorí chcú 

sledovať deti pri prvých lyžiarskych vý-
konoch . Obohatením iste bude aj lyžiar-
sky festival FamilienSkiFest Steiermark - 
Deti, hurá na lyže!, ktorý sa uskutoční 14. 
a  15. decembra 2019. Pre malých náv-
števníkov sú pripravené hry a poriadna 
dávka zábavy na štajerských zjazdov-
kách, bežkárskych tratiach (spolu asi 
30). Pre deti do 15 rokov platia 50 % zľavy 
na skipasy, požičanie lyží i na lyžiarske 
kurzy.

Okrem noviniek a  bohatého sprie-
vodného programu sa všetky lyžiarske 
strediská tento rok sústredili aj na mo-
dernizáciu zasnežovania, takže sľubujú, 
že na ich zjazdovkách bude bielo, aj keď 
mestám sneh bude chýbať...

F o t o : 
a r c h í v  w w w . s t e i e r m a r k . c o m

v OC Bory Mall
Otvárame  novú pobočku

15. decembra

naše pobočky

Bratislava OC Vivo (Polus)Bratislava OC Bory Mall Bratislava Dunajská

najširšiaponuka 
FirstMinute

Schladming-Dachstein, Martin Huber
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do 31. 12. 2019

ZĽAVA

P R E VÁ D Z K A  B O R Y  M A L L
N a i l b a r  s t u d i ow w w. n a i l b a r . s k

15%



po celý život 
Prvá podprsenka ... Prvá láska ... Maturita ... Dovolenka s kamarátkou ... Medové týždne ... 
Prvá služobná cesta ... Prvé dieťa ... Drahocenné chvíle ... Lisca ... spolu s vami po celý život   

Život sa skladá zo vzácnych okamžikov, 
ktoré dotvárajú naše šťastie. K tomu po-
trebujeme niečo zvláštne a krásne, s čím 
môžeme počítať pri všetkých životných 
udalostiach.

Niečo jemné, spoľahlivé, verného 
spoločníka... niečo ako LISCA. Lisca po 
prvýkrát. A  pre všetky momenty v živote 
vôbec.

Spoločnosť Premira, s.r.o. ktorá je dis-
tribútorom a importérom značky LISCA na 
Slovensko od roku 2012 oficiálne otvorila 
a  pokrstila  svoju prvú značkovú monob-
rand prevádzku LISCA v  OC BORY MALL 
v  roku 2018. V  týchto dňoch otvorila vo 
svojej centrále na Kazanskej 22 v Bratisla-
ve  pre širokú verejnosť maloobchodnú 
predajňu a outlet, kde zároveň zlúčila po-
radenské centrum pre ženy a  zákaznícky 
servis. Zákazníci si taktiež môžu v predstihu  
pozrieť aj novú kolekciu na nadchádzajúcu 
sezónu v showroome importéra. Personál 
je pripravený zákazníčkam poradiť správny 
model podprsenky, plaviek, alebo zodpo-
vedať akékoľvek otázky z tejto oblasti.

 Značka spodnej bielizne LISCA je 
pôvodom slovinskej produkcie.

Spoločnosť LISCA bola založená 
v roku 1955 a už má viac ako 65  ročnú tra-

díciu. Je lídrom na trhu v oblasti spodnej 
bielizne v juhovýchodnej Európe so svojim 
tvorivým a jedinečným dizajnom. Je dnes 
dostupná vo viac ako 30 krajinách. Znač-
ka LISCA je synonymom dobrej kondície, 
kvality a komfortu v kombinácii s moder-
ným a módnym citom, originalitou dizajnu, 
testovanej módy a dostupnosti cien.

LISCA ponúka optimálny pomer 
cena/kvalita pre spokojnosť súčasných 
moderných žien. Je to módna a  veľmi 
ženská značka spodnej bielizne a  pla-
viek. LISCA je taktiež synonymom pre op-
timálny fitting v kombinácii s dôrazom na 
ženskosť, ktorá môže byť pri jednej prí-
ležitosti romantická, inokedy zase hravá 
alebo dokonca odvážna a zvodná, avšak 
zakaždým s množstvom šarmu a štýlu. 

Vo svojom portfóliu ponúka spodnú 
bielizeň (dámsku a  pánsku), konfekciu, 
nočný program, negližé, doplnky ako aj 
komplexnú kolekciu plaviek a plážové 
doplnky.

LISCA je určená pre ženy, ktoré ve-
dia, čo chcú. Je pre ženy, ktoré si chcú 
nosenie spodnej bielizne užívať a dopriať 
tak potešenie sebe aj iným.

Ponúkané výrobky sú dokonalej kon-
štrukcie a vynikajúceho prevedenia. .

Lisca má zavedený koncept systému 
sezónnej ponuky JAR/LETO a  JESEŇ/
ZIMA

Výhody a  prednosti tejto značky sú 
módny dizajn a vysoká kvalita, vynikajúci 
fitting, nadčasový dizajn,  dobre padnúce 
modely, optimálny pomer medzi kvalitou 
a cenou, rôzne línie pre rôzne príležitos-
ti, široký sortiment veľkostí podprseniek 
(košíky:  AA, A, B, C, D, E, F, G, H, obvody: 
65-110) a plaviek (konfekčné veľkosti: 36 
A- 52E).

Produkty sú navrhované pre pohod-
lie, potešenie a sebadôveru. Lisca je pre 
ľudí, ktorí oceňujú krásu a kvalitu. Sú ako 
druhá koža a nositeľky sa cítia v nej  nád-
herne a atraktívne. Spokojný zákazník je  
pre team LISCA Slovensko  najlepšou 
reklamou. Spokojný zákazník je pre team 
Lisca Slovensko najlepšou reklamou, 
konštatuje konateľka spoločnosti Ing. 
Martina Csalová.

S H O W R O O M 
M A L O O B C H O D N Á  P R E D A J Ň A , 

C E N T R Á L A : 
L I S C A ,  K a z a n s k á  2 2 , 

B r a t i s l a v a 
t . č .  0 9 0 2 / 2 4 4  2 6 8 

0 2  /  4 3 4  1 1  1 1 6 
 i n f o @ p r e m i r a . s k 
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VIANOCE PLNÉ ZÁŽITKOV 
VÁM PRAJE KONTAKT WELLNESS HOTEL

Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná

tel.: +421 (0) 902 868 768
  Kontakt Wellness Hotel****

ONLINE REZERVÁCIE

www.hotelkontakt.sk

WELLNESS POBYT
AKO DAR

DARČEKOVÉ 
POUKÁŽKY

ROMANTICKÝ  WELLNESS 
POBYT



PODNIKATELIA POZOR: 
Je najvyšší čas na zriadenie eKasy
Už iba necelý mesiac majú podnikatelia na to, aby prepojili svoje registračné pokladnice 
so systémom eKasa. Za nesplnenie tejto povinnosti im budú hroziť vysoké pokuty.   

Všetky podnikateľské subjek-
ty musia začať evidovať tržby 
elektronickými registračnými 
pokladnicami prepojenými on-
line na systém Finančnej sprá-
vy najneskôr do konca tohto 
kalendárneho roka. Vďaka 
tomu bude mať Finančná sprá-
va prehľad o duplicitnom vydá-
vaní dokladov, o  dlhodobom 
nevydávaní pokladničných 
dokladov, ako aj o nezaevido-
vaných dokladoch vydaných 
off-line. Zamestnanci Finanč-
nej správy budú mať prostred-
níctvom systému eKasa taktiež 
pod drobnohľadom neobvyklé 
sumy transakcií.  

Podnikatelia, ktorí ešte 
stále používajú fiškálnu re-
gistračnú pokladnicu, by 
mali čo najskôr kontaktovať 
dodávateľov svojich pok-
ladničných riešení, aby im 
pomohli prejsť na systém 
eKasa. Aktuálne v  tomto 

systéme eviduje tržbu pri-
bližne 75% zo všetkých po-
užívaných pokladníc na trhu, 
čo v  praxi znamená, že po-
čas decembra ešte zostáva 
„preklopiť“ na eKasu štvrtinu 
zariadení z  celého Sloven-
ska. Práve z  tohto dôvodu 
Finančná správa dôrazne 
upozorňuje všetkých majite-
ľov registračných pokladníc, 
aby zbytočne neodkladali 
prechod na systém eKasa 
a  tak sa vyhli náporu v  po-
sledných dňoch roka. Kapa-
city servisných technikov zo 
spoločností, ktoré dodávajú 
eKasu, môžu byť totiž rezer-
vované na dlhší čas vopred. 
Finančná správa taktiež vie 
identifikovať, ktorí podni-
katelia eKasu už využívajú, 
a  ktorí jej využívanie, často-
krát cielene, odkladajú.

Spoločnosť LB SERVIS, 
ktorá je najväčšou servisnou 

organizáciou registračných 
pokladníc na Slovensku, má 
20-ročnú tradíciu v  oblasti 
predaja, servisu a  poraden-
stva takmer všetkých typov 
pokladníc. Vo svojom širo-
kom portfóliu pokladničných 
systémov ponúkajú rieše-
nie pre každého podnikate-

ľa. Okrem mnohých ďalších 
pokladničných riešení v  sú-
časnosti predstavujú na trhu 
systém MARKEETA. Navštív-
te ktorúkoľvek z  jej prevá-
dzok a nechajte si poradiť od 
skúseného personálu, ktorý 
Vám ochotne vysvetlí, ako 
neplatiť za prechod na eKasu.   

Aj v systéme ekasa 
môžete používať 
svoju súčasnú  
pokladnicu. 

Kompatibilita so 
systémom ekasa.

riešenie 2riešenie 1

18 999

Ponúkame kúpu novej pokladnice 

Ponúkame upgrade balíček 
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Darčeky, ach tie darčeky...
Kto z nás by sa nepotešil 
milému prekvapeniu?

Obdarovanie pod vianočným stromčekom 
je krásnym zvykom, ktorý sa u nás vyvinul 
a  žije si svojim vlastným životom. Vedieť 
tomu druhému niečím hmotným alebo 
nehmotným urobiť radosť je naozaj ume-
ním. Navyše, na rozdiel od iných situácií, 
napríklad pri narodeninách, ide tu o dáva-
nie si darčekov navzájom a to ma tiež svoje 
zvláštne čaro, ale zároveň znamená istú 
náročnosť...

Pár slov zo „zákulisia“ darčekov

Vianoce sú sviatkami radosti, štedrosti, Bo-
žieho požehnania a  rodinnej lásky, spolu-
patričnosti. Darčeky sa v  našich rodinách 
udomácňovali len postupne ako vyjadre-
nie tohto posolstva Vianoc a neboli vôbec 
okázalé. Niekde to boli oriešky či krásne 
jabĺčka, ktoré stará mama schovala pre 
vnúčatká, inde sladký koláč, ktorý nebol 
počas roka bežne na stole. Časom sa ob-
darúvanie vyvíjalo a iste nevedomky odrá-
žalo aj to ako sa nám ekonomicky darilo, 
alebo nedarilo. Tí, ktorým sa viac darilo, 
boli ochotní zniesť pod vianočný strom-
ček, obrazne povedané, aj modré z  neba 
a tí, ktorí neboli na tom tak dobre, trpeli, že 
svojím milovaným nemôžu až tak dopriať. 
Preto, keď sa ich postavenie zlepšilo, do-
priali svojím blízkym to, čo sa im predtým 
nedostávalo. Pod stromčekom sa hroma-
dilo množstvo stále drahších darčekov...
Táto stále sa viac otvárajúca špirála spôso-
buje, že nákladnosť štýlových vianočných 

darčekov sa zbytočne zvyšuje a  jedným 
spôsobuje ich obstarávanie radosť, iným 
zase starosti, že si to nemôžu dovoliť.

Darovanie je o láske a vcítení 
sa do túžob toho druhého

Nemusí to tak byť. Sú medzi nami takí ľudia, 
ktorí si z procesu obdarovania urobili svoje 
celoročné hobby, ktoré nie je vyjadrené 
množstvom peňazí, ale láskou a  schop-
nosťou počúvať túžby a sny tých druhých. 
Prežívajú prvú radosť, keď sa im podarí nie-
čo vytúžené obstarať, aj keby to bola len 
maličkosť a  ďalší pocit blaženosti ich za-
hreje, keď je pod stromčekom obdarovaný 
prekvapený a  dojatý, že niekto naň takto 
myslel. Takýto vzácni ľudia vedia, že na-
príklad stará mama, ktorá práve odišla do 
dôchodku, netúži po kozmetike ani novom 
pulóvriku, ale napríklad po nordic walking 
paliciach, lebo plánuje s kamarátkami viac 
chodiť do prírody a starať sa o svoje zdra-
vie. Taký starý otec by prestal horekovať, že 
nemá peniaze na darčeky pre svoje počet-
né potomstvo, lebo by vedel, že vnúčatám 
urobí najväčšiu radosť tým, keby ich vezme 
na výlet do prírody a úplný vrchol šťastia by 
zažili, keby pri tom mohli na strom zavesiť 
(starým otcom zhotovenú) vtáčiu búdku. 
(Možno by tým do detí zasial aj semien-
ko dobrého vzťahu k  prírode.) Mladí pár 
v rodine s malými deťmi by sa iste najviac 
potešil, keby im starí či prastarí rodičia, ale-
bo aj súrodenci navrhli, že sa im napríklad 
v určité dní v mesiaci postarajú o vnúčatá, 
aby si mohli sami dvaja urobiť program atď., 
atď. Naozaj, možností je tisíce, presne tak 

ako sú aj individuálne naše túžby. Stačí ich 
spoznať.

Súčasné trendy 
v obstarávaní darčekov

Kým v nedávnej minulosti sa pod vianoč-
ným stromčekom obvykle kopili všakovaké 
darčeky pre veľkých i malých a neraz po-
riadne zaťažovali rodinný rozpočet. Dnes 
začínajú v racionálne uvažujúcich a dobré 
fungujúcich rodinách prevažovať tzv. ro-
dinné darčeky, napríklad: starým rodičom 
nezvyšujú peniaze na starostlivosť o zdra-
vie? Rodinná rada rozhodne, že sa im deti 
zložia na potrebný kúpeľný pobyt a vyne-
chajú sa všetky ostatné darčeky. Mladým 
do nového bytu chýba pračka? Dostanú 
ju spoločne od svojich blízkych. Vnučka 
by chcela ísť na lyžiarsky kurz, ale rodičia 
naň nemajú? Syn túži hrať hokej, ktorý je 
nad možnosti rodičov? Mladá rodina ešte 
nebola na spoločnej rodinnej dovolen-
ke, lebo si na ňu pri malých deťoch nevie 
našetriť? Ostatná rodina dá hlavy dokopy 
a vyčarí potrebnú sumu... Možností je opäť 
na tisíce, len sa treba navzájom počúvať 
a komunikovať spolu. 

Je dobré pritom myslieť na večnú prav-
du, že totiž ak darujeme niečo vytúžené 
iným, v skutočnosti tým obdarúvame sami 
seba... Obe strany obdarovania dokážu 
potom dlho hriať pri srdci príjemné pocity 
šťastia. 

Želáme vám požehnané 
a láskyplné Vianoce...

potraviny, mäso –údeniny, 
drogéria, lahôdky, 

reštaurácia, kaviareň, 
cukráreň-mini koláčiky, 
metrový textil, bytový 

textil, bytovové doplnky, 
dámske odevy, pánske 
odevy, domáce potreby, 

železiarstvo, textilná 
galantéria, lekáreň, kvety, 
kaderníctvo, kozmetika, 
nechtové štúdio, zdravá 

výživa, vegán shop, noviny-
tabak, cestovná agentúra, 

vinotéka, papiernictvo, 
pekáreň, nábytkové kovanie, 

realitná kancelária,Prvá 
stavebná sporiteľňa, 

poisťovňa Generali, masáže, 
pedikúra, manikúra, 
kadernícke potreby

OD SLIMÁK
Hálkova 1, Bratislava

51 predajní
na ploche 5 400 m2
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 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 

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

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

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

0908 447 006
www.jadrovevrtanie.sk • www.rezaniebetonu.eu

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

FINESA 
VÝKUP – PREDAJ – SERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV A  TABLETOV

TESCO ZLATÉ PIESKY  
OC CENTRAL

0910 960 008
PO-NE 10:00 - 21.00

 � OBALY
 � OCHRANNÉ SKLO
 � KÁBLE
 � ODBLOKOVANIE MT 
A NAHRATIE NOVÉHO SW

 � DRŽIAKY DO AUTA 
A NA BICYKEL A ĎALŠIE 
PRÍSLUŠENSTVO

 � NABÍJAČKY

NAJVÄČŠÍ  VÝBER FINESA NAJKRAJŠIE 

OBALY AKO 

DARČEK PRE 

VÁŠ TELEFÓN 

Po-Pi 9:00 - 18:00
Tel: +421 903 396 221 
  +421 902 865 506
Mail: servis@sammark.sk
Web: www.sammark.sk

Kontakt: Karloveská 6C 
842 04 Bratislava 
(prízemie budovy Alianz)

‹‹ oprava TV,rádia
‹‹ oprava čierna elektronika
‹‹ výmena konektorov
‹‹ výmena displeja
‹‹  oprava BIOS-u

‹‹  odstránenie hesla 
Windows/BIOS

‹‹  oprava BGA čipov reflow, 
reball, výmena čipu

‹‹  oprava notebooku 
po skrate alebo poliatí

SERVIS - OPRAVA
PC, elektro, hudobné nástroje, MT, tablety

CHRÁNENÁ DIELŇA

www.vino-masaryk.sk
www.facebook.com/vinomasaryk

Skalick
é

víno



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

Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

o

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Spôsobujú vám schody problém?

Viac ako
600 000
Stannah
zákazníkov

na svete

Stannah Vám ponúka stoličkové 
výťahy na všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, ako 
získať na zakúpenie štátny 
peňažný príspevok.

2019StannahSK_205x137_red.indd   1 26.11.19   15:30



Chrumkavá hus
Aspoň 12 hodín pred pečením pekne vyčistenú a umytú hus musíme dôkladne zvonka 
i zvnútra nasoliť. Už v pekáči hus umyjeme od soli mliekom. Pečieme ju v keramic-
kom pekáči, pri teplote 170 C, položenú prsiami nadol, odkrytú, asi 2,5 hodiny. Keď sa 
odtiahne mäsko z kožiek, znížime teplotu a hus otočíme. Po dopečení hus vyberieme 
z pekáča a postavíme, aby z nej stiekla masť. Podávame ju s lokšami alebo knedľou 
a červenou dusenou kapustou.

Reštaurácia Husacina u Galika už takmer 21 rokov ponúka svoje špeciality návštev-
níkom Slovenského Grobu. Nie je reštauráciou, akých sú desiatky. Zameriava sa na 
prípravu a  podávanie pečených husí, kačíc, lokší a  husacích pečienok. Špecifikom 
reštaurácie je aj príprava lahodných pečených prasiatok.

Používa vlastné, rokmi overené receptúry, vychádzajúce z  tradície. Hostia tejto 
reštaurácie nájdu svoje pohodlie v hlavnej časti pre 50 osôb a troch samostatných 
salonikoch pre 40, 16 a 10 ľudí, ktoré sú vhodné pre menšie rodinné posedenia, osla-
vy, pracovné stretnutia či rokovania v súkromí.

Rezervacie na tel. číslach:
tel.: +421 33 6478550

mob: +421 948 777 300
E-mail: info@husacinaugalika.sk

husacinaugalika@gmail.com

Lipová 21
900 26

Slovenský Grob
www.husacinaugalika.sk



www.cleaning.sk     www.primuslaundry.cz
CLEANING s.r.o., Partizánska cesta 33, Banská Bystrica, tel.: 048/4198 566, e-mail: info@cleaning.sk

INOVATÍVNA
PRÁČOVNÍCKA TECHNIKA



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

w w w . e u r o s o f a . s k

-45%

model GLORIA

model MERIEM

model BEVERLY

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

model MARTINE

NA NOVÉ 
OBJEDNÁVKY


