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CEZ PRECHOD PRIRODZENE
 Hormonálne výkyvy z nedostatku 
ženských pohlavných hormónov môžu so 
sebou počas prechodu prinášať mnohé 
nepríjemné príznaky. Dôležité je vedieť, že 
sa dajú zmierňovať aj bez kontroverznej 
hormonálnej liečby, veď klimaktérium nie 
je choroba. Viaceré ženy uprednostňujú 
prírodnú terapiu doplnkami výživy, keď 
celkový fyzický i psychický stav organizmu 
priaznivo ovplyvňujú rastlinné extrakty. Na 
ázijskej populácii sa totiž dokázalo, že zvýšená 
konzumácia tzv. fytoestrogénov, látok, ktoré 
sa nachádzajú vo vyše 300 rastlinách a v 
črevách sa  premieňajú na molekuly podobné 
estrogénom, zabezpečuje tamojším ženám 
odolnosť voči viacerým ťažkostiam spojeným 
s obdobím prechodu. 

 Medzi fytoestrogény patria napr. 
izo�avóny či lignany. Izo�avóny sa vo 
veľkej miere nachádzajú napríklad v lúčnej 
ďateline, lignany zas obsahujú ľanové 
semená. Majú tú výhodu, že sú bez vedľajších 
nežiaducich účinkov a sú voľne predajné. 
Napríklad v nehormonálnom prípravku 
Mabelle, ktorý obsahuje extrakt z ľanu 
siateho a lúčnej ďateliny. Prináša úľavu pri 
návaloch tepla, potení, závratoch, ale aj pri 
podráždenosti, úzkosti, poruchách spánku 
či strate koncentrácie. Priaznivo ovplyvňuje 
srdcovo-cievny systém a pevnosť kostí. 
Mabelle je určený pre ženy, ktoré hľadajú 
INÉ možnosti. Alebo skôr pre tie, ktoré 
chcú prejsť cez prechod PRIRODZENE.

CEZ PRECHOD PRIRODZENE

Psychické: podráždenosť, nespavosť, depresie, nesústredenosť, 
poruchy pamäti, strata libida

Fyzické: návaly horúčavy, únava a nedostatok energie, nočné 
potenie, ochabovanie prsníkov, suchosť v pošve, atro�a močovo-

pohlavného ústrojenstva, rednutie kostí

PRÍZNAKY MENOPAUZY

Ž i a d a j t e  v  l e k á r n i     w w w . w a l m a r k . s k Výživový doplnok
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SPA&AQUAPARK Turčianske 
Teplice leží v srdci Slovenska 
v prostredí Horného Turca, len 
pár kilometrov od geografického 
stredu Európy. A to, na okraji krás-
neho kúpeľného parku, v centre 
mesta Turčianske Teplice. 

Areál tvoria dve časti, moderné 
wellness centrum SPA (ČER-

VENÝ kľudový bazén, ĽUDOVÝ 
rehabilitačný bazén, WHIRL-
POOL vírivka) a AQUAPARK 
s rôznymi atrakciami (PLAVEC-
KÝ BAZÉN, SEDACÍ BAZÉN, TO-
BOGANY „KAMIKADZE“ (47 m) 
a „ATRAKČNÝ MOVIE“ (97 m) 
so zvukovými, svetelnými a ob-
rázkovými efektmi, a v lete aj 
ATRAKČNÝ BAZÉN s divokou 

riekou, hojdacím zálivom, vod-
ným delom s chrličmi, vodnými 
masážnymi lehátkami a špeci-
álnou šmykľavkou). 

Prevádzka „SPA & AQUAPAR-
KU“ je celoročná vďaka jedi-
nečnej minerálnej vode, ktorá 
je nielen termálna (na prame-
ňoch 44-46°C), ale svojim zlo-
žením (obsah minerálnych látok 
1520 mg/l) aj liečivá. Má výrazné 
liečivé účinky predovšetkým na 
pohybové a močové ústrojenstvo.  
Na svoje si tu príde i viacgene-
račná rodina – starí rodičia si 
prídu vyhriať kosti do Červeného 
bazéna, rodičia strávia príjemné 
chvíle vo termálnej vírivke a de-
ťúrence sa môžu do sýtosti vy-
blázniť v toboganoch.

Náš SPA & AQUAPARK  je Vám 
k dispozícii za každého počasia, 
nielen v lete, tak neváhajte a vy-
užite naše služby! Viac informácií 
nájdete na aquapark.therme.sk.

SPA&AQUAPARK Turčianske Teplice

Oáza zdravia a zábavy!
Kontaktné údaje: 
Slovenské liečebné kúpele 
Turčianske Teplice, a.s. 
– SPA&AQUPARK  
ul. SNP 519 
039 12 Turčianske Teplice 
www.therme.sk,  
http://aquapark.therme.sk 
043/4913 460, -463, -462

Oáza zdravia a zábavy!
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Teraz máš všetko za polovicu – volania, SMS-ky, MMS-ky a dáta! 
Aktivuj si Easy Plus na čísle 12350. Ešte v ten deň si dobi kredit aspoň za 300 Sk (9,96 €) 
a užívaj si to až 30 dní! Zatiahneme ti to, pretože si s nami!

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ponuka platí do 31. 12. 2008. Podmienkou využívania programu je vstupné dobitie kreditu minimálne vo výške 300 Sk (9,96 €) v deň aktivácie. Výhody programu Easy Plus platia od 
nasledujúceho dňa po dobu 30 dní, s automatickým predĺžením na ďalších 30 dní pri každom ďalšom dobití a zahŕňajú zľavu 50 % z ceny volaní, SMS, MMS a dátového prenosu v rámci 
sietí v Slovenskej republike s výnimkou tzv. prémiových služieb (napr. audiotexové služby, zábavné a informačné služby). Program Easy Plus je možné aktivovať k službe Easy Team/Easy 
Nonstop/Easy Extra SMS/Easy Duo. Kompletné informácie o ponuke nájdete na Easy linke 12350. 

Linka Služby zákazníkom 12345=www.t-mobile.sk

Čakáš polovičku? 
S Easy Plus 
voláš a SMS-kuješ 
celý deň 
za polovicu!

easy 205x280 deti.indd   1 26.9.2008   10:35:22



4  DMR 10/2008

Očakávanie príjemného dňa
Nevyskočme hneď z postele na rovné 
nohy. Ešte so zatvorenými očami v prí-
jemnom polospánku si predstavme, 
že očakávané udalosti dnešného dňa 
dopadnú pozitívne, podľa našej pred-
stavy. „Čaká ma príjemný deň. Pokoj-
ne príjmem všetko, čo mi dnešný deň 
prinesie.“

Prebudenie tela

Prebudíme svoje stuhnuté telo. Naj-
prv sa 10-krát zhlboka nadýchneme 
a pomaly vydýchneme (nádych aj vý-
dych nosom) a nasleduje naťahovanie 
– oči máme zatvorené, sústredíme sa 
na pocity v chrbtici, v kĺboch a svaloch 
celého tela :

– vzpažíme a s nádychom natiahneme 
pravú ruku aj pravú nohú súčasne, s vý-
dychom pripažíme a uvoľníme sa – strie-
davo, 3-krát obidve strany, (pri všetkých 
cvikoch pri naťahovaní nohy prepíname 
dopredu pätu, aby sme natiahli stiahnu-
té zadné svaly na nohách).
– vzpažíme a natiahneme krížom pra-
vú ruku a ľavú nohu, s výdychom pripa-
žíme a uvoľníme sa striedavo, 3-krát 
obidve strany.

– vzpažíme a súčasne s nádychom na-
tiahneme obidve ruky aj nohy, napne-
me svaly celého, s výdychom pripažíme 
a uvoľníme sa – opakujeme 3-krát.
Vstaneme pomaly a s úsmevom. Stačí 
niekoľko dní a pocítime lepšiu ohyb-
nosť celého tela, prekrvením svalov 
a kĺbov zlepšíme okysličenie a výživu 
buniek a rozprúdime v tele životnú 
energiu.

Ranná očista

– čistenie zubov je neodmysliteľ-
nou súčasťou rannej hygieny, pridaj-
me k nemu aj masáž zubných lôžok 
(upevňuje zuby – prevencia proti pa-
radentóze): spojme vrchnú a spodnú 
čelusť, zuby oproti sebe a 10-krát 
s nádychom stlačíme, výdrž a s výdy-
chom uvoľníme.
– čístením jazyka odstránime povlak, 
ktorý je výsledkom čistenia našich 
vnútorných orgánov, ich energetické 
dráhy končia na jazyku od pľúc na hro-
te jazyka až po hrubé črevo pri koreni: 
pred zrkadlom vyplazíme jazyk a lyžič-
kou stiahneme povlak od koreňa.
– čistenie očí je najúčinnejšie stu-
denou vodou – vodu naberieme do 
dlaní a necháme ju pôsobiť na oči 

Ako začať pekný deň? 
Začína nový deň. Zvoní budík  a my 
máme len jedno želanie – pospať si ešte 
aspoň päť minút. Ak nevstaneme hneď, 
vieme, že z piatich minút je aj pätnásť. 
A potom nastane zhon a celodenný 
stupňujúci sa stres a nedostatok času 
odštartujeme už ráno. Deň 
možno začať aj oveľa 
príjemnejšie a začiatok 
podstatne  ovplyvňujeme 
jeho priebeh. Skúsme sa 
vzdať polhodinky ranné‑
ho spánku a vyskúšaj‑
me kroky pre zdravie. 
Spríjemnime si každý 
deň, upevníme zdra‑
vie a posilníme obra‑
nyschopnosť orga‑
nizmu, predĺžime si 
mladosť a život.
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a celú tvár – zopakujeme 5 až 10-krát )pre-
krvuje očné svaly a nervy, zlepšuje zrak, 
otužuje).
– masáž tela nasucho sisalovou žinkou pre-
krvuje pokožku, čistí póry od odmumretých 
kožných buniek, podporuje očistnú a dýcha-
ciu funkciu pokožky – pokožka je vláčna, 
pružná a pevná. Masírujeme najprv pravú 
nohu, trup, zospodu nahor k srdcu, pravú 
a potom ľavú nohu, trup zospodu nahor 
k srdcu, pravú a potom ľavú ruku a nako-
niec šiju a krk. Nasleduje sprcha, spočiatku 

začnime striedaním teplej a studenej vody, 
zakončíme vždy chladnou , neskôr nám ne-
bude robiť stále chladnejšia voda. 

Prebudenie trávenia

Vytlačíme šťavu z jedného citróna, zriedi-
me ju s 2 až 3 dl vody teploty tela (cca 37 
C) a vypijeme po malých dúškoch. Jeme po 
pol hodine až hodine. Čím neskôr budeme 
raňajkovať, tým dáme telu väčšiu šancu 
na očistu našich životne dôležitých orgá-

nov. Skúsme dopoludnia jesť len ovocie, 
prípadne ovsené vločky s ovocím alebo ce-
lozrnný chlieb s troškou masla alebo oleja. 
Pozitívne účinky na zlepšenie trávenia po-
cítime po týždni.

Na základe osobnej niekoľkoročnej skú-
senosti vám tieto účinné kroky k zdraviu 
doporučujem. Ak máte pocit, že sú časovo 
náročné, vyskúšajte ich postupne. Želám 
vám veľa úspechov.

Milada Dobrotková

Jolana Fogašová
operná speváčka

Priznám sa, že pre mňa je naj-
dôležitejšia prevencia, sna-
žím sa priebežne dopovať sa 
vitamínmi, občas používam 
homeopatiká. Mám šťastie, 
že nie som veľmi chúlostivá. 
Pre speváčku je to nesmierne 
dôležité. Veľa mojich kolegov 
má s imunitou problémy, sú 
stále chorí a potom musia od-
riekať koncerty, predstavenia 
a to je veľmi nepríjemné. Ja 
som taký nezmar, nezápa-
sím z vážnejšími zdravotnými 
problémami. Každý človek by 
sa mal o seba starať.

Ada Straková
televízna moderátorka

Svoje zdravie si veľmi chránim. 
Bola som tak vychovávaná, lebo 
moja mamička robila v zdravot-
níctve, takže od malička ma 
viedla k starostlivosti o zdravie. 
Zostalo to vo mne. Ako žena 
v zrelom veku pravidelne cho-
dím na mamografické vyšet-
renie prsníkov a dva krát do 
roka gynekologické vyšetrenie. 
Snažím sa brániť voči všetkým 
neduhom, ktoré nás v tejto civi-
lizovanej dobe môžu postihnúť 
pravidelným cvičením, neustá-
lym pohybom, zdravou výživou. 
Jem veľa čerstvej zeleniny a čo 
najmenej mäsa.

Braňo Hronec
hudobník a podnikateľ

Snažím sa zdravo stravovať, 
ale nie som veľmi disciplí-
novaný. Mojou osvedčenou 
metódou, ako nepriberať je 
delená strava. Osvedčilo sa mi 
to, viem, že to funguje, ale nie 
vždy to dodržiavam. Čo je naj-
horšie, niekedy po večeri ešte 
niečo pri televízii „zobem“. Na 
druhej strane celý život takmer 
každé ráno cvičím. Mám svoju 
zostavu, ktorá mi trvá hodi-
nu. Okrem toho som nadšený 
lyžiar, od jari do jesene hrám 
zase golf. Sú s tým spojené 
prechádzky, ktoré milujem.

Erika Judíniová
moderátorka

Doteraz som nemala váž-
nejšie zdravotné problémy, 
takže lekárov veľmi nena-
vštevujem. Samozrejme, 
že sa snažím o prevenciu. 
Môj otec je lekár a mama 
je zdravotná sestra . Takže 
mi občas zoberie krv a dá 
ju vyšetriť, aby sa niečo ne-
vymklo kontrole. So špor-
tovaním je to biednejšie, 
ale priateľ ma priviedol 
k lyžovaniu.

Túto otázku sme položili ľuďom, ktorí majú náročnú profesiu. Nestačí im iba 
brilantná myseľ, potrebujú aj dobrú fyzickú kondíciu. Stres, dlhodobé sústredenie 
za počítačom, výkony na javisku , to všetko si vyžaduje trénovaného človeka.

Ľudia, o ktorých sa hovorí

Čo robíte pre svoje zdravie?
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JeSenná
diétA

Zamračená obloha, padajúce lístie, 

kratšie dni môžu vo vás ľahko vzbudiť 

pocit, že najlepšie je zababušiť sa 

do perín, obklopiť sa nezdravými 

dobrotami a vychutnávať si sladké 

ničnerobenie. Ak prepadnete tejto 

jesennej atmosfére, nečudujte sa 

potom, keď sa nezmestíte do plesovej 

róby. Aj v tomto „smutnejšom“ 

ročnom období sa oplatí jesť zdravo! 

Nielen kvôli krásnym šatám, ale najmä 

pre vírusové ochorenia, ktoré na seba 

nedajú čakať.

Vymeňte čerešne za 
banány či kivi, nabite sa 
energiou a vyhrajte nad 
sychravým počasím!
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Prvý deň
Raňajky
Ošúpeme polovicu banánu, 
jedno kivi a nakrájame ich 
na menšie kocky. Ovocie 
zmiešame so 150 ml mlieka 
a s 30 g ovocného musli.

desiata
Na malé kúsky nakrájame 
125 g uhorky a zmiešame ju 
s troškou nasekanej žeruchy 
a 100 g taveného syra. Ochu-
tíme soľou, korením a zmesou 
potrieme jeden knackebrot.

Obed
Nakrájame 250 g šampiňónov, 
menšiu cibuľu a 50 g šunky. 
Rozpálime lyžičku oleja a po-
dusíme na nej šampiňóny. Po 
5 minútach pridáme cibuľu, 
šunku a všetko zalejeme dvomi 
lyžicami zeleninového bujónu. 
Z 3 väčších zemiakov pripravíme 
pyré, ktoré dochutíme ľubovoľ-
nými bylinkami.

Olovrant
100 g krémového tvarohu zmie-
šame so škoricou, s umelým 
sladidlom a so 75 g ľubovoľné-
ho ovocia.

Večera
100 g tvarohu zmiešame 
s 30 g ovčieho syra. Dochutí-
me soľou, korením a jedným 
pretlačeným strúčikom cesnaku. 
Do zmesi nastrúhame mrkvu 
a na záver pridáme nasekanú 
petržlenovú vňať. Všetko dobre 
premiešame a servírujeme 
s bagetou.

Druhý deň
Raňajky
Vodorovne prekrojíme celo-
zrnnú žemľu a potrieme ju asi 
100 g krémového tvarohu. 
Na pásiky nakrájame papriku 
a dáme ju na žemľu. Na záver 
všetko osolíme, prípadne oko-
reníme.

desiata
Väčší krajec celozrnného chleba 
potrieme lyžicou rastlinného 
masla. Nakrájame 100 g para-
dajok, dochutíme ich ľubovoľ-
nými bylinkami a servírujeme 
s pripraveným chlebom.

Obed
V slanej vode uvaríme 40 g re-
zancov. Nakrájame cibuľu 
a 5 lístkov špenátu. Na lyžičke 
oleja osmažíme cibuľu, potom 
špenát s 50 g tuniaka. Zmes 
zmiešame s uvarenými rezan-
cami.

Olovrant
Vanilkový jogurtový nápoj.

Večera
Uvaríme 120 g ryže a zmiešame 
ju s lyžičkou karí omáčky. Do 
ryže pridáme nakrájanú cibuľu, 
trochu čerstvého ananásu 
a 50 g morčacej šunky. Dobre 
premiešame, chvíľu necháme 
postáť, potom servírujeme.

Tretí deň
Raňajky
Krajec hriankového chleba 
potrieme lyžičkou rastlinné-
ho masla. Navrch položíme 
50 g plátkového syra. Chlieb 
zajedáme polovicou jablka.

desiata
100 g tvarohu zmiešame s troš-
kou citrónovej šťavy, 125 g ľu-
bovoľného ovocia. Podľa chuti 
dosladíme umelým sladidlom.

Obed
Ošúpeme a na kocky nakrája-
me 150 g zemiakov. Potom ich 
povaríme v slanej vode. Nakrá-
jame polovicu červenej a žltej 
papriky. Na lyžici oleja krátko 
osmažíme nakrájanú cibuľu. 
Potom pridáme zemiaky a po 
niekoľkých minútach aj papriku. 
Zemiakovú zmes servírujeme 
s dvoma nakrájanými čerstvými 
paradajkami.

Olovrant
100 ml kefíru zmiešame so 
šťavou z jedného pomaranča 
a dochutíme umelým sladidlom.

Večera
Rozrežeme celozrnnú žemľu 
a obe polovice potrieme 
60 g nátierkového masla, na 
ktoré položíme lístky šalátu. 
Otvoríme malú konzervu tuniaka 
vo vlastnej šťave, asi 80 g, ne-
cháme ho odkvapkať a položíme 
na šalát. Zmiešame 1 nakrájanú 
cibuľu a dve paradajky, ktoré 
servírujeme so žemľou.

Štvrtý deň
Raňajky
Krajec celozrnného chleba po-
trieme lyžičkou rastlinného mas-
la, navrch položíme 50 g šunky. 
K chlebu servírujeme 200 g žlté-
ho melónu.

desiata
Nakrájame kivi a zmiešame 
ho so 125 g zaváraných alebo 
mrazených malín. Ovocný šalát 
dochutíme troškou citrónovej 
šťavy a umelým sladidlom. Na 
záver posypeme 2 lyžičkami 
mandľových lupienkov.

Obed
Rozkúskujeme 200 g brokolice 
a 3 minúty ju povaríme v sla-
nej vode. Zmiešame 2 vajíčka, 
lyžicu vody, soľ, korenie, trochu 
muškátu a lyžičku postrúha-
ného parmezánu. Na panvici 
rozhorúčime lyžičku oleja, chvíľu 
na ňom osmažíme brokolicu 
a potom ju zalejeme vajíčkovou 
zmesou. Môžeme servírovať 
s celozrnným pečivom.

Olovrant
Dve lyžice kukuričných lupienkov 
zmiešame so 100 ml mlieka.

Večera
Nakrájame 100 g morčacích 
pŕs, 200 g cukety a 150 g para-
dajok. Na lyžičke oleja osma-
žíme najprv mäso a potom 
pridáme zeleninu. Ochutíme 
soľou a korením. Servírujeme 
s celozrnným pečivom.

Piaty deň
Raňajky
150 g vanilkového jogurtu 
zmiešame so 125 g zaváraných 
alebo mrazených malín a s lyži-
cou kukuričných lupienkov.

desiata
Ošúpeme a nastrúhame 
125 g mrkvy a zmiešame ho 
s troškou ananásu. Ovocný šalát 
dochutíme citrónovou šťavou 
a umelým sladidlom.

Obed
Na kocky nakrájame 125 g ze-
miakov a mrkvy. Zeleninu krátko 
podusíme na lyžičke masla 
a potom zalejeme 400 ml zele-
ninového vývaru. Varíme 7 – 10 
minút, ochutíme soľou a kore-
ním. Na záver pridáme 50 g na-
krájaného hydinového párka.

Olovrant
2 lyžice tvarohu zmiešame so 
125 g zaváraných, prípadne 
mrazených jahôd. Ochutíme 
umelým sladidlom.

Večera
Opečieme dva krajce hrian-
kového chleba. Potom jeden 
potrieme lyžičkou rastlinného 
masla, na ktoré položíme dva 
listy šalátu, plátkový syr a jedno 
na kolieska nakrájané kivi. Dru-
hý krajec položíme navrch.
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Čo je alergia
Vo všeobecnosti za alergiu považujeme 
neprimeranú reakciu organizmu na látky, 
s ktorými sa väčšina z nás stretáva bežne 
v prostredí. Pre alergiou postihnutý organiz-
mus sú tieto látky – alergény nebezpečné. 
Rozlišujeme nadmerné, prehnané reakcie 
precitlivenosti (hypesenzitivity) a reakcie 
normálne, pri ktorých si organizmus vytvára 
imunitu. Neexistuje jedna alergická reakcia 
a rovnako nemá jednu podobu. Alergické re-
akcie sa objavujú náhle, v rôznych podobách, 
s rôznou intenzitou a na rôznych miestach 
tela a orgánoch. Medzi alergie napríklad pat-
rí alergická nádcha, alergická astma, alergie 
na potraviny, anafylaktický šok, ekzém a kož-
ný výsev (výsev kožných vyrážok) po aler-
gickej reakcii. Európska federácia združení 
pacientov s alergiou a chorobou dýchacích 
ciest predpokladá, že určitou formou alergie 
trpí vyše 80 miliónov Európanov. Navyše, pa-
cienti často netrpia len jedným typom alergie. 
K problémom s alergickou nádchou sa pridá-
vajú napríklad alergické reakcie na potraviny, 
astma či ekzém. 

Celoročná prevencia
Ak trpíte alergiou, mali by ste začať čím 
skôr s ňou bojovať. Najúčinnejším spôso-
bom je celoročná kontinuálna liečba, ktorá 
vám pomôže s alergiou žiť. Liekom sa nevy-
hnete, pri kožných vyrážkach, alergických 
opuchoch, alergickej nádche a zápale spo-
jiviek sa používajú antihistaminiká. V mi-
nulosti tieto lieky prinášali veľa vedľajších 
účinkov, napríklad malátnosť, ospalosť či 
zníženú koncentráciu. Teraz však existujú 
lieky novej generácie obsahujúce účinnú 
látku levocetirizín, ktoré v predpísanej dáv-
ke neuspávajú, nezaťažujú pečeň a pôso-
bia protizápalovo. Užívať ich je potrebné na 
sezónne aj nesezónne druhy alergií. Ak ste 

mamička – alergička, mali by ste robiť všet-
ko pre to, aby sa vaše dieťa nemuselo touto 
chorobou trápiť. Nezabúdajte na pravidel-
né návštevy lekára a celoročnú liečbu. Aby 
ste vylúčili riziko alergie u vášho potomka, 
mali by ste prestať fajčiť a vyhýbať sa za-
fajčeným priestorom. Rovnako by ste mali 
obmedziť kontakt s domácim zvieraťom. 

Čo po narodení?    
Čo najdlhšie dojčite. Dojčenie zabezpečí váš-
mu potomkovi najlepší vstup do života. Ma-
terské mlieko je výbornou výživou, dieťatko 
ho ľahko strávi, navyše, ho chráni proti infek-
ciám. Dojčenie zároveň pomáha prehĺbiť cito-
vú väzbu medzi matkou a dieťatkom, chráni 
zdravie mamičky a napomáha oddialiť ďalšiu 
graviditu. Nezabúdajte, že zdravotný stav vás 
i dieťatka ovplyvňuje aj spôsob výživy, ktorý 
uplatňujete. Najmä tehotné ženy by mali dbať 
na správy výber potravín a režim stravovania. 
Po pôrode je dôležité nevystavovať dieťatko 
prehnanej hygiene. Jeho organizmus si totiž 
tvorí imunitu a neskôr sa u neho odolnosť 
voči alergénom prejaví. Dieťatko pozoruj-
te a ak zistíte akýkoľvek alergický prejav, 
navštívte lekára. Včasná kontrola pomôže 
identifikovať príčinu choroby a alergén, kto-
rý alergickú reakciu vyvoláva. Nepodceňujte 
rady lekára, neliečená alergia môže prerásť 
až do astmy, ktorej liečba je oveľa ťažšia. Ak 
sa u vášho dieťaťa potvrdí alergia, naučte ho 
v rannom veku s touto chorobou žiť. Predí-
dete totiž zbytočným problémom, reakciám 
i pocitom, ktoré u neho bude alergia v ďalších 
rokoch života vyvolávať. 

JE DôlEžiTé:
•Dojčiť dieťa čo najdlhšie.
•Prvý rok života vylúčiť zo stravy die-

ťatka kravské mlieko a vajcia. 
•Pri kúpaní nepoužívať parfémované 

mydlá.
•V detskej izbe vytvoriť bezprašné 

prostredie.
•Pravidelne izbu a postieľku vetrať.
•Vyhýbať sa domácim zvieratám 

(psy, mačky).
•Nefajčiť v prítomností detí alebo 

radšej nefajčiť vôbec!
•Usilovať sa, aby dieťa neprichádza-

lo do častého kontaktu s peľom.
•Radiť sa s lekármi, nie so susedami 

z okolia.

•Alergiu liečiť celoročne

V novembri minulého roku bola v Európ-
skom parlamente prijatá alergia medzi 
závažné ochorenia. Aj tento fakt vypovedá 
o tom, že počet alergií stále narastá a ve-
nuje sa im veľká pozornosť. Pacienti i lekári 
si uvedomujú, že symptómy alergií sú stále 
závažnejšie. Liečba by preto mala byť ordi-
novaná lekárom a kontinuálna – tá z dlho-
dobého hľadiska prináša lepšie výsledky. Aj 
správy a poznatky odborníkov z Veľkej Bri-
tánie potvrdzujú, že dnešným alergiám by 
sa mala venovať náležitá pozornosť a po-
ukazujú na súvislosť medzi zmenami život-
ného prostredia a zhoršovaním alergických 
symptómov. 

Zastavte alergiu 
celoročnou liečbou
Neexistuje žena, ktorá by nepriala 
svojmu dieťaťu len to najlepšie. Ste 
mamička – alergička a rozmýšľate či 
a ako môže choroba ohroziť vaše dieťa? 
Správne, jar je pred dverami a s ňom 
prichádzajú problémy alergikov. Čo je 
to alergia a ako sa pred ňou chrániť? 
Čo spôsobuje? Aká by mala byť 
prevencia pred narodením 
vášho dieťaťa? Ako by ste ho 
mali chrániť po narodení?
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Jód – dôležitý pre štítnu žľazu

Aj nedostatok jódu, ktorý je v strednej Európe 
bežný, môže byť pokrytý správnym výberom stra-
vy. Človek by mal pravidelne, aspoň raz alebo 
dvakrát týždenne, jesť morské produkty – tie čas-
to majú až päťdesiatkrát vyšší podiel jódu ako 
sladkovodné ryby, mäso, alebo zelenina.

Zásobovanie organizmu jódom sa dá zlepšiť aj 
používaním soli, ktorá je obohatená jódom. Na-
priek tomu, že nedostatok jódu je v našich pod-
mienkach prekonaný, niekedy, napríklad v pu-
berte, v tehotenstve a v prechode je potrebné 
jód organizmu dodávať. Nedostatok jódu môže 
spôsobiť chorobu štítne žľazy. Príznakom ochore-
nia štítnej žľazy u detí je únava, nervozita alebo 
hyperaktivita, nízke výkony v škole, rovnako ako 
spomalený vývoj. U mladých ľudí sa dá stav zlep-
šiť dodávaním prípravkov s jódom. V domácnosti 
by sa mala používať jodidovaná soľ.

Kyselina listová:  
nielen pre nastávajúce mamičky

Potreba kyseliny listovej je v strave pokrytá len asi 
na 50 percent. Veľmi nebezpečný je nedostatok 
kyseliny listovej v tehotenstve, pretože môže spô-
sobiť aj trvalé poškodenie plodu. Podľa nových 
poznatkov je však jej nedostatok nebezpečný pre 
deti i dospelých. Môže totiž zvýšiť riziko porúch 
krvného obehu a tiež demeciu. (napr. Alzheime-
rovú chorobu).Preto sa odporúča pravidelne jesť 
čerstvú zeleninu a ovocie. Veľmi bohatý na ky-
selinu listovú je špenát, šalát, kapusta, rajčiny, 
pomaranče i obiloviny. Aj kyselinu listovú dnes 
telu môžeme dodať prostredníctvom obohatenej 
stolovej soli.

železo: zabráni výpadkom 
v pamäti

Podľa výskumov, takmer všetky dievčatá od 
12 a chlapci od 13 rokov trpia na nedostatok že-
leza. V tomto veku sa zvyšuje objem krvi i svalo-
vá hmota, dievčatá navyše prichádzajú o železo 
aj pri menštruácií. Mladí ľudia, ktorí sú malátni, 
unavení, ťažko sa koncentrujú a majú znížený vý-
kon, môžu trpieť nedostatkom železa. Ten podľa 
najnovších výskumov vedie aj k výpadkom dlho-
dobej a krátkodobej pamäti. Železo obsahujú naj-
mä ryby a mäso. Zo strukovín a celozrnných pro-
duktov alebo zeleniny si ich organizmus dokáže 
zobrať len veľmi ťažko. Najmä ak k jedlu pijeme 
čaj alebo kolu. Naproti tomu vitamín C, napríklad 
aj vo forme pomarančovej šťavy, pomáha telu vy-
užívať železo. Nedostatku týchto látok tak dokáže 
pomôcť práve vyvážená strava.

Pozor na nedostatočnú 
výživu deťOm by tOtiž mOhOl chýbAť 

Jód, železO A KySelinA liStOVá.

V potravinách, ktoré jeme, sú niektoré živiny v takom malom 
množstve, že nezodpovedajú ani minimu potrebnému pre vaše 
zdravie. Práve v čase , keď deti rastú, môže byť tento nedostatok 
nebezpečný. Klasickým prípadom je krivica, ktorá bola ešte 
pred sto rokmi veľmi rozšírená. Vyskytovala sa u detí, kosti 
ktorých neboli dostatočne vyživované vitamínom D. Preto dnes 
novorodenci dostávajú ako prevenciu dávky vitamínu D.
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Recept na to, ako vychovať budúceho milio-
nára neexistuje. Môžeme však nasmerovať 
potomka k cieľavedomosti, pilnosti a vytr-
valosti. Stávka na túto kartu nás v lotérií 
života určite nesklame.

Spomeňte si na tortu k prvým narodeni-
nám svojho prvého dieťaťa. Veľa ste sa s ňou 
natrápili, kým ste ju ozdobili a uprostred sa 
týčila povestná jedna sviečka. Čo v tej chvíli 
považoval za úspech malý oslávenec?  Pozri-
me si v albume  fotku, ktorá  bezprostredne 
nasleduje: rozžiarené batoľa má až po lakeť 
zaborenú v šľahačke pravú, alebo ľavú ruku. 
Keď bude dospelé, bude vidieť, že sa patrí 
najskôr poďakovať, tortu pochváliť a až po-
tom si odkrojiť decentný kúsok a zjesť ho 
lyžičkou. Pritom mu v hlave bude šrotovať, 
čo asi dostane a že zase bude musieť pri 
rozlúčke pobozkať tetu z Trnavy. Na rozdiel 
od dospelých, deťom stačí k pocitu šťastia 
okamžité uspokojenie. Ešte nevedia pláno-
vať, vymýšľať stratégiu, rafinovane kľučkovať 
medzi svojimi povinnosťami tak, aby dosiahli 
cieľ. Čas je pre ne tu a teraz. A práve vtedy, 
kedy je detská duša ešte čistá a radostne pri-

jíma všetko nové, je najvhodnejšia chvíľa, aby 
sme podporili detskú cieľavedomosť a moti-
váciu. Aj na našej pevnej vôli a dôslednosti to-
tiž záleží, či držíme v náručí budúceho atléta, 
bankára, alebo smetiara.  Čudovali by ste sa, 
aký malý impulz v detstve môže vaše dieťatko 
inšpirovať k veľkým činom v dospelosti. Za 
trochu snahy nám ta budúca pýcha na jeho 
úspechy určite stojí.

Koľaje, ktoré vedú niekam
Kedy dieťa pochopí, čo to znamená snažiť sa 
v záujme budúcnosti? Napríklad keď svoj-
mu otcovi nedočkavo podáva kusy železnice 
a ten na koberci s vyplazeným jazykom skladá 
dráhu elektrického vláčiku. Spojí koľajnice do 
osmičky, pustí vlak. Mašina ide, otec nechce 
dať z ruky diaľkové ovládanie a naše dieťa  už 
dobre vie: pekne sme sa s otcom nadreli, ale 
teraz sa už vezieme  tatranským Pacifikom 
do Kežmarku. To znamená, že prišlo na dô-
vod, prečo sa aj nabudúce snažiť a ďalej roz-
víjať vlastnú tvorivosť. My dospelí vieme, že 
motív, ktorý nás poháňa je dôsledkom našej 

schopnosti predstaviť si cieľ a radosť, ktorú 
nám jeho dosiahnutie prinesie. Uvedomuje-
me si, že budúcnosť existuje a my ju svojim 
snažením môžeme ovplyvniť. Súčasne sme 
poznali, že niekedy na cieľ zase až tak dobre 
nevidíme, pretože je ďaleko, lebo nám práve 
niekto rozbil okuliare- niekedy sa skrátka jed-
noducho vzdáme, pretože nás to už nebaví. 
Prečo ale deťom kaziť radosť, keď  idú do 
všetkého nového s nadšením? Ak si osvojí 
cieľavedomosť, nebude pre neho nedosiah-
nuteľná žiadna prekážka.

lastovičky sú na tom lepšie
Všetkým nám asi bolo smutno, keď dcérka 
prvýkrát odchádzala do školy v prírode. Má-
vala nám z okna autobusu a my sme chceli 
ísť s ňou... Ale nakoniec sme to všetko v zdra-
ví prežili, pretože otváranie ochrannej rodi-
čovskej náruče je úplne normálne, dokonca 
nutné. Ako upozorňuje detská psychologička 
Kamila Bosáková, úloha rodičov spočíva aj 
v tom, že svojim deťom pomáhajú objaviť 
princíp reality – všetko ovocie zo stromu ne-

Aby sa nenechali 
odradiť
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spadne, je potrebné ísť a natrhať ho.  Matky 
nemajú za päťročné dieťa odpovedať na otáz-
ky lekára, alebo písať slohové úlohy pre sied-
mu triedu. A ak sa im tridsaťročný potomok 
váľa v sobotu do obeda v posteli, je niečo 
zle. O čo jednoduchší život majú lastovičky: 
znesú a vysedia vajcia, nakŕmia  mláďatká, 
niekoľkokrát počkajú pri hniezde, ako to do-
padne s ich prvými pokusmi lietať, potom ako 
bonus predvedú niekoľko akrobatických prv-
kov a nazdar!

Nám žiaľ jedno leto na výchovu novej ge-
nerácie nestačí. Veľa rokov musíme vysvet-
ľovať, ukazovať, požadovať, povzbudzovať, 
motivovať, chváliť i karhať. Vzhľadom k tomu, 
že sme pre deti príkladom nielen vtedy, keď 
si na svojom chovaní dávame záležať, ale aj 
vo chvíľach, keď sme na šikmej ploche. Preto 
je pre deti veľmi dôležité, ako sa dokážeme 
ovládať a to v dobrom i zlom zmysle.

Aj príkladný prístup a zásady však musia 
mať svoje hranice. Inak sa ľahko môže stať, 
že úzkostlivo čistotnej matke vyrastú doma 
z oboch dcér zásadové bordelárky, absti-
nentská rodina vychová alkoholikov a ambi-
cióznym kandidátom vied vypadne z hniezda 
vodič autobusu.

Banány na palici
Ako ale motivovať pubertálneho syna, aby 
si upratal izbu? Na jeho opovržlivé „prečo“ 
vysunuté cez intelektuálne okuliare, sa nám 
prvýkrát chce odpovedať „preto“  a druhýkrát 
vziať lopatu a strčiť ho do pece. A predsa je 
najúčinnejšia správna  motivácia. „Keď si 
upraceš izbu, môžeš si zahrať tú počítačovú 
hru, o ktorej tvrdím, že je pre idiotov...“U prvá-
čikov funguje spoľahlivo, keď vidí účel: „Ak sa 
naučíš dobre čítať, nebudeš musieť nikoho 
prosiť, aby ti prečítal rozprávku, zvládneš to 
sama.“

O čo ľahšiu situáciu majú tí, ktorí už od 
malička zaviedli deťom nemenný každoden-
ný rituál: najskôr úlohy do školy, potom upra-
tanie izby, nakoniec televízia alebo zábava. 
Jasné pravidlá a zrozumiteľne formulované 
úlohy totiž znamenajú aj jednoduché plne-
nie. Aj pravidla by sme ale mali určovať v ob-
medzenej miere, hovorí psychologička a ich 
platnosť upraviť podľa veku dieťaťa.  

Vieme, že deti radostne robia práce, pri 
ktorých sa cítia veľké a samostatné. Zaris-

kujme teda nepohodlie a nechajme ich cez 
víkend pripraviť raňajky pre celú rodinu, 
vzdajme sa dokonalých tvarov vianočného 
pečiva a zverme jeho podobu tvorivým det-
ským rúčkam. Pred návštevami si ale potom 
musíme odpustiť poznámky tipu „sorry, s tými 
plackami nemám nič spoločné, mali to byť li-
necké koláčiky, ale mám nešikovné deti“. Ak 
chceme motivovať, nesmieme šetriť chválou. 
Po niekoľkoročnom „ ty si predsa nemehlo“ 
rezignuje aj ostrieľaný  kozák a radšej už ne-
bude robiť nič, lebo aj tak je vždy všetko zlé. 
O niekoľko rokov si budeme želať, aby sme 
ich viacej chválili, lebo on vám dnes, bezvlád-
nym starcom ani okná neumyje.

Jedna zo súčasných expertiek na záhrad-
nú architektúru slávi v spoločnosti úspech 
historkou o tom, ako v ôsmych rokoch dosta-
la od rodičov na starosť vlastný záhon, kúsok 
pôdy priamo u vchodových dverí do záhrad-
kárskej kolónie. Radosť z práce na vlastnom 
políčku jej násobila ešte zodpovednosť za 
miesto, kam zaručene padne oko každého 
okoloidúceho. Starostlivo pestovala tulipány 
a narcisy, ktorým uprostred kraľovala naj-
väčšia žihľava z celej osady. Záhradkári totiž 

nikdy nezabudli podotknúť, ako jej tá žihľava 
od minula pekne vyrástla.

Mamin záchranný kruh
Motivácia chválou je účinná, ale svet okolo 
nás si väčšinou servítky pred ústa neberie. 
Ak má dieťa o svoje genialite presvedčiť aj 
susedov a následne spolužiakov, profesorov 
a nadriadených, musíme ho pripraviť naprí-
klad na to, že každý má niekedy „ deň blbec.“ 
Určite si nepamätám, koľkokrát spadlo, než 
sa naučilo chodiť, ale práve toľkokrát ešte 
spadne, kým sa dopracuje k vlastnému bytu, 
akademickému titulu, k prvému miliónu na 
konte. Nikdy však nezabúdajme na víťazo-
slávny pokrik, keď sa k nám pripotáca po-
stavička s pusinkou od čokolády, opačne 
obutými topánkami a naruby oblečeným ka-
bátikom. Pochvala za snahu ešte nevylučuje 
upozornenie na pohodené topánočky. Kým 
sa dieťa prezuje, môžeme si kľudne dať čaj. 
Nakoniec to zvládne a pochopí, že nemusí 
žiadať o pomoc, ale že sa bez obáv môže spo-
ľahnúť samé na seba. 
Petra Blahová

RODiČOVSKé 
mOtiVAČné OSmORO
1 Vychovávajte svoje dieťa 

k samostatnosti

2 Pomáhajte mu a buďte na jeho 
strane

3 Podporujte ho, keď sa bojí 
a nedarí sa mu

4 Berte ho ako zodpovedného 
a schopného tvora a buďte mu 
v tom príkladom

5 Odolávajte svojej  túžbe vstúpiť    
„do hry“, keď sa dieťaťu niečo 
nebude dariť.

6 Nechajte dieťa, nech čokoľvek 
nové skúša tak dlho, dokiaľ sa to 
nenaučí. Aj malé pokroky oceňte 
pochvalou.

7 Za úspechy chváľte 
o neúspechoch nehovorte.

8 Sledujte snaženie svojho dieťaťa, 
počúvajte  jeho problémy 
a naučte ho dávať najavo, čo cíti.

Malé deti...
... nechápu dlhodobé prehlásenia

... nerozumejú abstraktným 
 pojmom – čo je a nie je „vhodné“

... nevedia vyvodzovať
 závery z faktov

... nechcú byť na niekom závislé

... napodobňujú svoje okolie
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• Rýchlo a účinne znižuje vysokú teplotu u detí

• Pôsobí dlhodobo – deti sa cítia dobre po celý deň

• Má protizápalový účinok

• Tlmí bolesti

• Prináša úľavu od bolesti pri prerezávaní zubov

• Pôsobí pri bolestiach spojených so zápalom 

   stredného ucha

• Pomáha pri postvakcinačných komplikáciach

Lieky k vnútornému použitiu. Výdaj možný bez lekárskeho predpisu. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v príbalovom letáku. O používaní lieku
a prípadných rizikách sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Lieky Nurofen pre deti jahoda, Nurofen pre deti čapíky 60mg, Nurofen pre deti čapíky 125mg a Nurofen pre deti Active 
obsahujú účinnú látku Ibuprofenum.

Úľava od horúčky 
až na 8 hodín

Široký rad pre deti už od 3 mesiacov v podobe 
suspenzie, čípkov a samorozpustných tabliet.

Nurofen rad pre deti
    – horúčka a bolesť zmizne 

Nurofen_Rodina,deti,moda NEW.indd   1 10/10/08   5:50:06 PM

Zvýšená teplota býva často krát 
sprievodným javom najrozličnej-
ších ochorení. Je obrannou reak-
ciou, ktorou sa náš organizmus 
bráni proti infekcii. 

Čo ju vlastne spôsobuje? Zvý-
šenú teplotu mávajú „na sve-
domí“ tzv. pyrogény, cudzorodé 
látky, ktorými môžu byť baktérie, 
vírusy alebo chemické látky, ata-
kujúce náš organizmus zvonku. 
Keďže sa ňou telo bráni voči 
cudzím „votrelcom“, aktivujúc si 
pritom vlastné imunitné reakcie, 
teplotu do 38 stupňov nezráža-
me. Ak však začne u vášho dieťa-
ťa stúpať nad hodnotu 38 stup-
ňov, mali by ste proti nej začať 
bojovať. Ako? Odporúča sa liečba 
formou lieku, v prípade vysokej 
horúčky v kombinácii so zábalmi 
alebo vlažnými kúpeľmi.

Zábal, ktorý pomôže vášmu 
dieťatku v boji s vysokou horúč-
kou, pripravíte veľmi jednodu-
cho. Osušku namočte do vlaž-
nej vody a zľahka vyžmýkajte. 
Dieťa do nej zabaľte tak, aby 
osuška bola medzi jeho telom 
a rúčkami a nakoniec zakryte 
aj ruky, aby mu vykúkala len 
hlavička. Ničím ho neprikrývaj-
te! Odporúča sa nechať dieťa 
v zábale od 3 do 7 minút (až sa 
osuška zohreje), následne na to 
ho vybaľte, osušte a na chvíľku 
nechajte ešte v suchom ute-
ráku. Potom ho ľahko oblečte. 
Nedávajte mu však teplé oble-
čenie! Pokiaľ teplota neklesne, 
môžete zábal ešte 2 krát opa-
kovať v približne 15 minútových 
intervaloch. Ak budete zábaly 
opakovať, skontrolujte dieťatku 

nohy a ruky, keď sú chladné, 
zabaľte už len trup. Ako náhra-
du zábalov, môžete vyskúšať aj 
vlažný kúpeľ. 

Pri teplotách nenúťte dieťa do 
jedla, ale dbajte na prísun dosta-
točného množstva tekutín a to 
skôr vlažných ako horúcich. Ob-
liekajte ho do ľahkého pyžamka a 
v miestnosti dostatočne vetrajte.

Pri teplotách nad 38 stupňov je 
potrebné začať liečbu aj liekom.

Vyskúšajte lieky proti teplote 
určené špeciálne pre deti ako 
napríklad Nurofen, ktorý ponú-
ka celý rad prípravkov pre deti 
všetkých vekových kategórií. 

V  ponuke  ná jdete  s i rup 
Nurofen pre deti jahoda, voľ-
ne rozpustné tabletky Nuro-
fen Active, v prípade, že dieťa 
zvracia siahnite po Nurofen 
čapíkoch. Nurofen je zároveň 
aj liekom proti bolesti s rýchlym 
nástupom účinku, ktorý trvá až 
8 hodín. Obsahuje liečivú látku 
ibuprofen, ktorá tíši bolesť, má 
protizápalové účinky a znižuje 
zvýšenú teplotu. Používa sa na 
zmiernenie miernych až stredne 
silných bolestí hlavy, zubov, uší, 
bolesti v krku, pri prerezávaní 
prvých zúbkov, pri bolestiach 
a teplotách sprevádzajúcich na-
chladnutie a chrípku. Kúpite bez 
lekárskeho predpisu. Hľadajte 
v lekárňach! Pred použitím si 
pozorne prečítajte príbalový le-
ták alebo sa poraďte s vašim 
lekárom či lekárnikom.

Ako si poradiť s horúčkou u detí...
Určite to poznáte – lesklé očká, zvýšená únava, náhle 
zmeny správania – to všetko sú sprievodné znaky 
poukazujúce na to, že s vašou ratolesťou nie je všetko 
v úplnom poriadku. Ak mu priložíte ruku na čelo, hneď 
viete vinníka ľahko pomenovať – zvýšená teplota.
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Dettol Antiseptic Wash a Dettol Liquid - lieky na vonkajšie použitie. Výdaj možný bez 
lekárskeho predpisu. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku 
obsiahnuté v príbalovom letáku. O požívaní lieku a prípadných rizikách sa poraďte 
s lekárom alebo lekárnikom.

Dettol Antiseptic Wash

Ošetrenie menších poranení, rezných rán, 
odrenín či popálenín, uhryznutí či bodnutí 
hmyzom. Vo forme rozprašovača.
Dermálna roztoková aerodisperzia 100 ml. Účinná 
látka Benzalkonii chloridum. Liečivý prípravok.

    neštípe
    nezapácha
    nefarbí

Dettol Liquid

Koncentrát na ošetrenie menších poranení, rezných rán, odrenín či
popálenín, uhryznutí či bodnutí hmyzom, osobnú hygienu do kúpeľa,
na lupiny vo vlasoch, na uhry a na očistu kožných vyrážok.

Antiseptikum a dezinfi ciens 4,8% koncentrát na dermálny roztok 125 ml.
Účinná látka Chloroxylenolum. Liečivý prípravok.

Vaše zdravie je vo vašich rukách
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Dettol antibakteriálne mydlá 
Obsahuje antibakteriálnu zložku s aktívnou 
hydratačnou látkou. Má neutrálne PH. 

     silný proti baktériám a vírusom
     nežný k vašim rukám

Dettol_Rodicia a ja 205x140.indd   1 10/10/08   3:15:03 PM

Hygiena rúk je pre náš život veľ-
mi nevyhnutná záležitosť. V čase 
leta a dovoleniek by sme jej 
mali špeciálne venovať zvýšenú 
pozornosť. Baktérie, s ktorými 
prichádzame do kontaktu pri 
návštevách našich obľúbených 
dovolenkových destinácií, môžu 
byť živnou pôdou pre rôzne infek-
cie, či ochorenia. Jeden príklad 
za všetky: veľmi častým problé-
mom dovolenkárov býva cestova-
teľská hnačka, ktorú mávajú na 

svedomí baktérie E.coli. Tým, že 
si neumyjeme ruky, resp. umyje-
me si ich neúčinným prípravkom, 
môžeme do tela dostať spomína-
né baktérie a máme o problémy 
a časté behačky na toaletu po-
starané. A to je len jeden z mno-
hých dovolenkových nástrah, kto-
rým môžeme predísť aj správnym 
umývaním rúk.

Preto nech sa už vyberiete na 
dovolenku kdekoľvek, nezabud-
nite si so sebou do kufra pribaliť 

antibakteriálne mydlá. Prevencia 
je predsa najlepšia ochrana!

Zároveň je veľmi nevyhnutné 
učiť našich najmenších správ-
nym hygienickým návykom. Deti 
veľmi často chytajú do rúk všeli-
čo možné a bez toho, aby si ruky 
umyli, si ich vkladajú do úst. 
Imunita malých detí ešte nie je 
úplne vyvinutá a preto sú viacej 
náchylné na získanie infekcie. 
Deti bývajú veľmi často v kon-
takte s inými deťmi a preto sa 
môžu infekcie šíriť medzi nimi 
veľmi rýchlo. Dôkladná hygiena 

a starostlivé umývanie rúk môže 
ochrániť naše ratolesti pred 
mnohými ochoreniami a nie-
kedy až fatálnymi infekciami. 
Keďže deti nasledujú a opakujú 
správanie dospelých, buďte im 
dobrým príkladom. Naučte ich 
správnym hygienickým návykom 
a častému a dôkladnému umý-
vaniu rúk.

Reckitt Benckiser prináša na 
slovenský trh 2 skvelé produkty 
– antibakteriálne tekuté mydlá, 
Dettol Fresh a Dettol Sensitive. 

Nedajte baktériám šancu!

V bežnom živote si ich prítomnosť ani neuvedomujeme. 
žijeme s nimi a prichádzame s nimi do kontaktu 
denno‑denne. Sú pri nás, keď sa zobúdzame, keď ideme 
do práce, keď sa večer vrátime domov a keď zaspávame. 
Sú vernejšie ako ten najvernejší priateľ. Hoci ich nevidíme, 
sú stále pri nás. Tešia sa s nami, plačú s nami, zažívajú 
náš úspech či prehru. Nevenujeme im veľkú pozornosť 
a pritom môžu ohroziť naše zdravie. Náš neviditeľný 
nepriateľ – BAKTéRiE!

DETTOl SENSiTiVE  
– dôkladná antibakteriálna 
ochrana na každý deň!
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medzi KVETMi
Nezvyčajná kombinácia? 
Vôbec nie. Najnovšie módne 
trendy jeseň – zima pripúšťa‑
jú všetko, aj kombinácie kára 
s kvetmi. Flanelovú košeľu 
prekrýva pletený pulóver, 
čiapka rovnakého vzoru 
a dlhé šedé nohavice. 

14  DMR 10/2008



DMR 10/2008  15

doplnky, ktoré by nemali chýbať v dievčenskom šatníku 
1 dvojfarebné topánky – matná šedá s lakovanou čiernou 2 Staroružová kabelka zdobená veľkým štepovaním

3 Kožené rukavice s nápaditými kovovými ozdobami  4 Praktická kabelka s puzdrom na mobil 5 Veľké červené perly 

6 Pletená čiapka s ozdobnými brmbolcami  7 Šál s viacerým i vzormi 8 Kožené čižmy v zaujímavej tmavoružovej farbe 

9 Praktický kožený opasok s decentnými ozdobami 10 topánky s trendy zaväzovaním  11 Veľká viacfarebná taška   

12 Okuliare inšpirované starými pilotmi  13 Patchwork – mimoriadne zaujímavý model  14 športové hodinky

15 Kotníkové čižmičky s aktuálnymi remcami 16 Prijemná kašmírová čiapka 
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Pletený kabátik  
zo zvyškov vlny
Dlhý pletený kabátik je rozčlenený veselý-
mi pruhmi. Model sa pletie jednoduchým 
lícovým žerzejom. Kvietky sú vyšité až na-
koniec. Pekným doplnkom je taška z imi-
tácie kožušiny.

Čiapka

Na detailnom zábere vám ponúkame 
praktickú a mimoriadne slušivú zimnú 
čiapku so žakarovým vzorom a obhačko-
vaným okrajom.

Pracovný postup

Veľkosť 110,116 a 122
Odlišné údaje pre veľkosti 116 a 122 uvádza-
me v zátvorkách oddelené pomlčkou. Pokiaľ 
je uvedený len jeden údaj, platí pre všetky tri 
veľkosti.

Materiál: stredne silná priadza „Limbo“ 
(Stahl, 100% vlna, asi 125 m/ 50g): asi 250g 
svetlo modrej (4500), stredne silná priadza 
Smaragd (Austermann, 100 % vlna, asi 125 
m/ 50g): asi 200g zlatej (82), asi 150g stred-
ne modrej (85), asi po 100g oranžovej (61), 
prírodnej (10), olivovej (30), sýto ružovej (93), 
f. ťavej srsti (117), žltej (24) a asi po 50g víno-
vo červenej (16) a v f.baklažánu (18), zúžené 
ihlice č. 5, dlhé 80 cm, 7 drevených gombíkov, 
s priemerom 15 mm, 1 ihla s ostrou špicou.

Upozornenie: Všetky diely pletieme dvojitou 
priadzou.

Pružný vzor: Striedavo pletieme 1 očko hlad-
ko, 1 obrátene.

Lícový žerzej: Lícový rad hladko, rubový rad 
obrátene.

Sled pruhov: 6 riadkov zlatou, 14 r. stredne 
modrou, 2 r. f. baklažánu, 6 r. žltou, 10 r. f. 
ťavej srsti, 2 r. sýto ružovou, 4 r. olivovou, 12 
r. zlatou, 6 r. svetlo modrou, 8 r. prírodnou, 
4 r. vínovo červenou, vždy 2 r. oranžovou, 
f. baklažána a olivovou a sýto ružovou, 2 r. 
f.ťavej srsti, 6 r. zlatou, vždy 2 r. olivovou, prí-
rodnou a žltou, 12 r. svetlo modrou, vždy 2  r. 
vínovo červenou a sýto ružovou, 6 r. f. ťavej srsti, 
vždy 4 r. stredne modrou a f. baklažána, 10 r. 
oranžovou, 6 r. žltou, 4 r. olivovou, 6 r. stredne 
modrou, vždy 2 r. sýto ružovou a f. baklažána, 
8 r. prírodnou, 2 r. zlatou, 6 r. sýto ružovou, 8 r. 

svetlo modrou, 2 r. žltou, 12 r. zlatou, 6 r. vínovo 
červenou a 6 r. stredne modrou priadzou.

Kvety: Motívy kvetov vyšijeme v skutočnej 
veľkosti jedným vláknom priadze na hotové 
diely. Motívy skopírujme na hodvábny papier, 

vystrihneme aj s prídavkami a umiestnime 
na príslušné diely. Motívy vyšívame cez hod-
vábny papier, ktorý po dokončení výšivky 
opatrne zpod stehov vytiahneme. Stonky 
vyšijeme stonkovým stehom, listy a kvety 
plochým stehom. Rebrá listov vyšijeme pred-
ným stehom vždy priadzou tej istej farby, ako 
je farba listov. Stredy kvetov vyplníme plo-
chými stehmi.  

Skúšobná vzorka: 16 očiek a 24 riadkov 
pruhov pletených lícovým žerzejom v uvede-
nom slede = 10 x 10 cm. Skúšobnú vzorku 
pletieme dvojitou priadzou na ihliciach č. 6.

Zadný diel: Začíname na 78 /80-82/ očiek 
zlatou priadzou na ihliciach č. 6 a pletieme 
lícovým žerzejom. Vo výške 5 cm 11 riadkov 
po nahodení upletieme 1 rub. Riadok hladko 
= prehyb dvojitej záložky.

Pokračujeme líc. žerzejom a pletieme pru-
hy v uvedenom slede. Na ukončenie záložky 
pletieme spletieme v 5 r. 2. pruhov očká po-
stupne na ihlici s očkami v riadku nahodenia 
hladko. Po tvarovaní bočných okrajov uberie-
me na oboch stranách v 15. (17.-17.)

Riadku od dokončenia záložky očko, po-
tom ešte v každom 16. (18.-18.) riadku 
7x1 očko = 62 (64-66) očiek. Vo výške 58,5 
(63 – 67,5) cm = 142 (152-162) riadku od 
záložky uzavrieme na oboch stranách na 
prieramky 2 očká, potom ešte v každom 2.r. 
1x2 očká a 2x 1 očko = 50 (52-54) očiek. Vo 
výške prieramkov 16 (16,5-17) cm = 38 (39-
40) rad uzavrieme na guľatý výstrih stredných 
12 očiek a obe strany dokončíme oddelene. 
Na vnútornom okraji uzavrieme na zaoblenie 
výstrihu v každom 2. riadku ešte 1x2 očiek 
a 1x1 očko. Súčasne s 2. uzatváraním očiek 
na tvarovanie výstrihu uzavrieme na vonkaj-
šom okraji 8 (9-9) očiek, potom ešte v kaž-
dom druhom riadku 1x8 (8-9) očiek. Druhú 
stranu dokončíme zrkadlovo.

Ľavý predný diel: Začíname na 39 (40-41) 
očiek zlatou priadzou na ihliciach číslo 6. 
Dvojitú záložku a pruhový vzor pletieme 
rovnako ako na zadnom diele. Vo výške 41 
(44,5-48) cm = 98 (106-114) rad od zálož-
ky naberieme na prehmat vrecka 11.-27. 
očko od ľavého okraja práce na pomocnú 
ihlicu a prácu zatiaľ odložíme. Na zadnú ste-
nu vrecka naberieme na ihlice č. 6 nových 
17 očiek svetlo modrej priadze a upletieme 

10 cm = 24 riadkov lícovým žerzejom. Teraz za-
členíme očká zadnej steny vrecka do predného 
dielu a pokračujeme v pletení pruhového vzoru. 
Bočný okraj, prieramok a náramenicu na pra-
vom okraji práce tvarujeme rovnako a v rovnakej 

Štýl hippie

Vykúzlené ihlicami
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výške ako na zadnom diele. Vo výške prieramku 
12 (12,5-13) cm = 28 (29-30) rad uzavrieme na 
výstrih na ľavom okraji práce 3 očká a pre ďalšie 
zaoblenie výstrihu uzavrieme v každom 2.riadku 
ešte 1x 2 očká a 4x 1 očko.

Pravý diel: Pletieme zrkadlovo k ľavému predné-
mu dielu.

Rukávy: Dĺžku rukávov danej veľkosti odmeria-
me najskôr na zadnom diele a to od okraja vý-
strihu smerom dole. V odmeranej časti odpočí-
tame pruhy vzoru – celkom 66 (72-78) riadkov. 
Rukáv začíname pliesť priadzou tej istej farby, 
ako je farba spodného riadku v odmeranej čas-
ti. Na ihlice č. 6 nahodíme 50 (52-54) očiek 
a pletieme lícovým žerzejom. Vo výške 5 riad-
kov od nahodenia upletieme 1 rub. Riadok 
hladko = prehyb dvojitej záložky. Pokračujeme 
lícovým žerzejom a pletieme pruhy v rovnakom 
slede ako na odmeranej časti zadného dielu. 
Po dokončení 4. riadku od prehybu spletieme 
vždy 1 očko na uhlici s očkom riadka nahodenia 
hladko. Na tvarovanie šikmých okrajov rukávu 
uberieme na oboch stranách v 9. (11.-11.) riad-
ku od lemu 1 očko, potom v každom 10.riadku 
ešte 2x1 očko = 44 (46-48) očiek. Vo výške 14 
(15-16) cm = 34 (36-38) riadku od lemu umiest-
nime na oboch stranách značku. Na ďalšie 
tvarovanie bočných okrajov pridáme na oboch 
stranách v 5. (5.-7) riadku od značiek 1 očko, 
potom ešte v každom 6. (6.-8) riadku 3 x 1 očko 
= 52 (54-56) očiek. Vo výške 12 (13,5 –15) cm 
= 28 (32-36) riadku od značiek uzavrieme na 
oboch stranách na rukávovú hlavicu 4 očká, po-
tom v každom 2. riadku 1 x 2 očká, 8 x 1 očko, 
1 x 4 očká a + x 5 očiek. V nasledujúcom riadku 
uzavrieme naraz zostávajúcich 6 (8-10) očiek.

Dokončenie: Diely vypneme, navlhčíme a ne-
cháme uschnúť. Motívy kvetov vyšijeme takto: 
na vrecko na ľavom prednom diele vyšijeme 
kvet A, na pravý predný diel dole kvet D a hore 
kvet B, na pravý rukáv kvet C, na ľavý rukáv 
kvet F a na zadný diel kvet E. Nad očká z po-
mocnej ihlice upletieme na ihlici č. 5 lemy 
vreciek v riadkoch pružným vzorom. Svetlo 
modrou priadzou, pričom v 1.riadku pletieme 
očká len hladko. Vo výške lemu 2 cm = 6 r. 
očká voľne uzavrieme tak, ako sa javia. Priši-
jeme krátke strany lemu a zadný diel vreciek. 
Z okrajov predných dielov naberieme na lemy 
kruhovou ihlicou svetlomodrú priadzu vždy 147 
(155-163) očiek a pletieme v riadkoch pružným 
vzorom. Nad pravým predným dielom vypracu-
jeme v 2. riadku lemu gombíkové dierky: 37 
(39-41/ očiek upletieme, * 3 očká uzavrieme, 
14 /15-16) očiek upletieme, od *5 x opakuje-
me, 3 očká uzavrieme, 5 očiek upletieme. Vo 
výške lemu 2 cm očká vždy uzavrieme tak, ako 
sa javia. Z okraja výstrihu naberieme na golier 
od stredu k stredu predných lemov 61 očiek 
svetlo modrou priazdou a pletieme v riadkoch 
pružným vzorom. Vo výške goliera 9 cm = 23 
rad upletieme ešte 2 r. sýto ružovou a 5 r. svet-
lo modrou a potom očká voľne uzavrieme tak, 
ako sa javia. Prišijeme gombíky.
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Jedinečná ukážka toho, ako sa klasika mení na 
supermodernú záležitosť. Škótske už nie sú len 
sukienky, ale..... však to vidíte. Renesancia kára. 
Pravdaže tieto meteriály prešli technologickou 
inováciou. Sú oveľa ľahšie, jemnejšie. Módni 
návrhári z károvaných materiálov vytvorili 
zaujímavé kreácie s nepostrádateľnými 
módnymi doplnkami.

Modely Kenvelo

Foto: V.Sabo 

 

Páči sa vám

káro?
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Páči sa vám

káro?
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Modely: archív redakcie
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aj v detskej
móde

milé a veľmi detské. Aj takto 
sa dá využiť  veľmi aktuálne  
v móde dospelých – káro. 
základom je kvalitný, mäkkučký 
materiál, najlepšie bavlna. 
A ako vidíte, aj aplikácie z kára 
sú jedinečné a originálne. 
Košele, nohavice, doplnky. 
Všetko dokonale zladené 
a veľmi detské. na jeseň ako 
stvorené.

KáRO
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Neodišla som dobrovoľne, ale 
podobne ako 900 ďalších za-
mestnancov, musela som odísť. 
V Slovenskej televízii som prežila 
najkrajšie roky svojho života. Veľa 
som premýšľala, ako sa môj život 
bude ďalej uberať. V hlásateľskej 
profesii som spoznala veľmi veľa 
ľudí, pracovala som na zaujíma-
vých projektoch ako moderátor-
ka. Zároveň som ich pripravovala 
aj redaktorsky, to znamená, že 
som ich dostávala do finálnej po-
doby v strižni. V hlásateľskom ko-
lektíve, ale aj v redakcii sme mali 
nadštandartné vzťahy. Málokto 
verí, že aj také niečo môže v tejto 
profesii byť. Veď s Alenou Heri-

banovou , Hanou Rapantovou, či 
Soňou Mullerovou som dodnes 
v pravidelnom kontakte.

Ako ste sa s odchodom 
z televízie vyrovnávali?

Ťažko sa človek vyrovnáva 
s takým necitlivým odchodom. 
Dnes to už beriem podľa starej 
múdrosti: čo ťa nezabije, to ťa po-
silní. Hoci je to fráza, ale človek 
sa musí zmobilizovať, začať uva-
žovať čo ďalej. Kamera mi chýba-
la, ale mám veľa záujmov, ktoré 
mi pomohli zabudnúť. Chodím 
do divadla, na koncerty a mo-
derátorská práca mimo televízie 
mi zostala. Uvádzam rôzne spo-

ločenské podujatia, stretávam 
sa s novými zaujímavými ľuďmi, 
s mladou generáciou, pri ktorej 
omladnem. Je to príjemné. 

Všetci máme nejaké sny, čo 
všetko budeme robiť, keď 
budeme mať na to čas. Ako sa 
budeme o seba starať, zdravšie 
žiť... Čo vy robíte pre seba?

Každý kto vystupuje na verej-
nosti, kto je na obrazovke, sa 
jednoducho musí o seba starať. 
To znamená sledovať módne 
trendy, starať sa o vlasy, chodiť 
na kozmetiku. To je samozrejmé. 
Ale našla som si aj inú drogu, 
mimo televízie a to je cvičenie. 
Z vlastnej skúsenosti môžem po-
tvrdiť, že endorfíny šťastia fungu-
jú. Oslovila ma najmä pilatesová 
metóda cvičenia. Je to cvičenie 
v pomalom tempe zamerané na 
prácu svalov do hĺbky. Pri našom 
tempe života máme azda všetci 
problémy s chrbticou a toto je vý-

NORA BEňAČKOVá 
A ADA STRAKOVá 
hViezdy PRVeJ VeľKOSti
Tieto mená sú v televíznej 
brandži naozaj pojem. Ako to 
nedávno odznelo aj v jednej 
relácií, boli to televízne hviezdy 
prvej veľkosti. Opäť sa stretneme 
s ich nezabudnuteľnými 
hlasmi, prirodzeným prejavom, 
vynikajúcou slovenčinou. Pracovnú 
ponuku obe dostali z televízie Joj. 
Stále tvrdím, že obrazovka nikdy 
neklame. Kto je aký v skutočnosti, 
taký je aj na obrazovke.

Ak sa s pani Norou, či Adkou 
stretnete pri šálke kávy, nalejú 
vám energiu, optimizmus, dobrú 
náladu na celý deň a to aj napriek 
tomu, že obe museli prekonať aj 
zložitú životnú situáciu.

Rada som v ich spoločnosti 
a verím, že aj vám sa ich 
rozprávanie bude páčiť. 

Morika Beňačková: 
„z StV sa mi odchádzalo 
naozaj ťažko.“

 Ada Straková 

borný spôsob ako chorobe pred-
chádzať, prípadne ju udržať pod 
kontrolou. Vynikajúce je , že člo-
vek pritom aj chudne, takže je to 
skvelé. Samozrejme, že len cvi-
čenie nestačí. Určite je potrebné 
upraviť aj stravovací režim. Viacej 
zeleniny a ovocia, menej ťažkých 
slovenských jedál. Dôležité je ne-
jesť po 18 hodine.. Ak si človek 
na to zvykne, netreba sa toho 
obávať.

Už v úvode som spomenula, 
že z vás vyžaruje dobrá 
nálada, optimizmus. Ako sa 
„nabíjate“?

Áno, vždy mám dobrú náladu, 
napriek problémom, ktoré má 
každý z nás. Ja som si v sebe na-
programovala pozitívnu energiu, 
lebo keď človek stále myslí len na 
problémy, zničia ho Viete, ja som 
istý čas žila v trópoch, kde ľudia 
vnímajú život inak. Asi to slnieč-
ko ich nabíja silnou energiou. Už 

Norika Beňačková
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Myslíte si, že dnešný svet 
zabúda na stredný vek 
a preferuje len mladosť?

Nemyslím si to, veď každý 
z nás má na tomto svete vyhra-
dený čas a priestor, každý je raz 
mladý a zákonite zostarne. Je len 
na nás, ako jednotlivé etapy pre-
žijeme. Ale mali by sme si čo naj-
dlhšie uchovať mladosť ducha, 
pretože len tak mladým porozu-
mieme a nebude sa nám zdať, 
že svet patrí len im. Veď aj my 
sme boli v ich veku, tak vieme, 
aké sme mali pocity a názory na 
staršiu generáciu. Tak im dopraj-
me nech svet je na ten krásny 
čas mladosti len pre nich.

Možno by bolo dobré, keby 
sa o tejto téme viac písalo, 
hovorilo?

Načo písať? Život treba žiť 
a nezaoberať sa zbytočnými teó-
riami. Každý sme iný a máme svoj 
rozum. Ak sa ním budeme riadiť, 
nebudeme tak ľahko podliehať 

všelijakým radám, ktoré často, 
najmä u citovo labilnejších ľudí 
narobia viac škody ako úžitku.

Myslíte si, že starší sú oproti 
mladším diskriminovaní pri 
hľadaní zamestnania?

Pokiaľ ma pamäť neklame, 
vždy to tak bolo. Mladosť mala 
vždy zelenú. Je v nej ukrytá túž-
ba po poznaní, po vzdelávaní, 
odvaha ísť do veci nepoznaných, 
spontánnosť a taká pracovná 
sila predsa musí imponovať kaž-
dému inteligentnému zamestná-
vateľovi. Zmierme sa s tým! Za 
ideálny stav osobne považujem 
pracovisko, na ktorom fungujú 
mladé sily so životom skúsený-
mi kolegami. Obe strany sa totiž 
môžu vzájomne obohatiť, ako 
pracovne, tak aj ľudsky.

Ako sa vy cítite v spoločnosti 
mladých ľudí?

Veľmi príjemne a pohodovo, 
pretože s mladými si rozumiem. 

Nerobí mi problém komuniko-
vať s akoukoľvek vekovou ka-
tegóriou. Mladí neznášajú, keď 
ich poúčate, niekam smerujete. 
Tomu sa vyhýbam. Musíme ich 
nechať dýchať, aj zakopnúť, sami 
prídu na to, kde robia chybu. Vďa-
ka tomu, že mamičkou som sa 
stala v zrelom veku, moja dnes 
28 – ročná dcéra je mi aj priateľ-
kou, ona nás s manželom vtiahla 
do svojho sveta, omladila nás. 
Spoločnosť mladých ľudí mám 
rada, dokonca ju priam vyhľadá-
vam. Je to skvelý zdroj informácií 
a inšpirácií.

Ako sa cítite v zrelom veku?
Beriem to ako úžasnú možnosť 

byť sama sebou, bez obáv vyjad-
rovať svoje pocity a názory a stáť 
si za nimi. Je to krásne obdobie 
v živote ženy, kedy aj partnerský 
vzťah dostáva iné dimenzie. Mám 
čas na svoje záľuby, priestor na 
rôzne aktivity, spoznávam nové 
miesta na mape, teším sa na 
stretnutia s priateľmi a z každé-
ho nového dňa.

Na koľko rokov sa cítite a čo 
všetko robíte preto, aby ste 
dobre vyzerali?

Ada Straková: 
„mám svoj svet 
a je mi v ňom krásne.“

 Ada Straková má rada zmenu. Raz je blondínka, raz bruneta...

je to síce viac rokov, čo som sa 
vrátila, ale stále sa snažím udr-
žať si tento esprit. Stretávam sa 
s ľuďmi z Latinskej Ameriky, ktorí 
aj keď žijú na Slovensku, ucho-
vávajú si tento svoj životný štýl. 
Ak ma niečo zlé postretne, vy-
beriem si peknú knihu, pozriem 
si romantický film. A prečo nie? 

Začnem lúštiť krížovku, idem do 
telocvične poviem si: nie, nebu-
dú ma problémy ničiť. Ale to všet-
ko zvládame len vtedy, keď sme 
zdraví. Väčšina slovenských žien 
sa obetuje pre rodinu a na seba 
zabúda. Chcem na ne apelovať, 
myslite aj na seba. Veď preven-
cia je najdôležitejšia. 

Fyzicky sa cítim o desiatku ro-
kov menej a psychicky niekedy 
ešte menej. Vyplýva to z môjho 
pozitívneho pohľadu i prístupu 
k životu. Dostala som do vien-
ka dobrý genetický základ, ktorý 
sa snažím zveľaďovať, pretože 
ho považujem za vzácny dar. 
Starám sa o seba po všetkých 
stránkach. Základom je zdravie, 
správna výživa, pohyb a dosta-
tok spánku. Neholdujem alko-
holu ani cigaretám. Pocit blaha 
mi navodí kúsok horkej čoko-
lády. Obliekam sa do jasných 
farieb, ktoré moju náladu ešte 
umocnia. Chodím na dlhé pre-
chádzky s našim psíkom bišoni-
kom, rada lyžujem, plávam, bi-
cyklujem a tancujem, ale najmä 
pravidelne cvičím. Moja vášeň je 
divadlo, opera, koncerty a výsta-
vy. Obklopujem sa množstvom 
kvetov a maličkostí, ktoré robia 
život krajším. A čo je najdôleži-
tejšie, zbytočne sa nezaoberám 
vecami, ktoré v žiadnom prípade 
nemôžem ovplyvniť. Mám svoj 
svet a je mi v ňom krásne. 

Dvojstranu pripravila L. Sabová
Foto: archív Ady Strakovej, 
a Noriky Beňačkovej

Norika Beňačková zahlasuje program v roku 1996
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tipy a triky
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Čo s vlasmi po pôrode?
Žene po pôrode  často popri 
materských radostiach a popri 
stresoch, ktoré táto zmena 
so sebou prináša, pribudne 
i obava – akosi viac mi začali 
padať vlasy! Spolu s nabratý-
mi kilečkami to môže prispieť 
k pochybnostiam, či zostane 
atraktívnou partnerkou pre 
svojho manžela. 

Vlas rastie približne 2 až tri 
roky, potom je vytlačený a na-
hradený novým vlasom. Tento 
cyklus sa opakuje. Zdravému 
človeku za deň vypadne asi 
15 až 100 vlasov. Po pôrode 
sa však  s ich nadmerným vy-
padávaním stretáva asi 50% 
žien. Príznaky sa začínajú pre-
javovať 10 – 14 týždňov po 
ukončení tehotenstva a väčši-
nou pretrvávajú tri mesiace.

Keď sa objavia problémy s vlasmi, často siahame po bežných vlasových 
prostriedkoch, ako sú rôzne šampóny či vody. Medicínska veda však v súčas-
nosti poskytuje bezpečnú a účinnú liečbu. Liečba môže spočívať napríklad 
v hĺbkovom pórovom čistení vlasovej pokožky od starých vlasov a zrohovate-
lých zvyškov  pokožky, ktoré upchávajú vlasové miešky. Tie potom po uvoľnení 
umožňujú optimálny rast nových vlasov. Takáto  čistiaca látka sa volá Bioscalin 
a okrem problémov s vypadávaním rieši aj nadmerné mastenie pokožky a pri-
spieva k pevnejšiemu vzhľadu jemných vlasov.
Jana Demková

Soľ zvyšuje riziko vzniku rakoviny
To, že priveľa soli zvyšuje tlak je 
všeobecne známe. Nové je, že veľ-
mi slané jedlá prinášajú so sebou aj 
riziko vzniku rakoviny žalúdka. Zis-
til to profesor  Shoichiro z inštitútu 
pre výskum rakoviny v Kashiwe pri 
Tokiu. Už mierne zvýšené množstvo 
od 12 do 15 gramov soli na deň je 
nebezpečná. Optimálne množstvo 
soli za deň sa pohybuje od 6 do 
8 gramov.

Ananás 
pre dobrú 
náladu
 
Banány, ananás, čerstvé figy, 
papaya a avokado obsahujú 
veľa bioaktívnych látok, vita-
mínov a minerálnych látok 
a aj serotonin – látku šťastia. 
Serotonin nielenže prináša 
dobrú náladu, ale brzdí aj 
apetít.

Napríklad aj cukor povzbu-
dzuje uvoľňovanie serotoninu. To je 
práve dôvod, prečo v zime radi siahame po čo-
koláde. Namiesto kalorickej čokolády môžeme jesť 
mäso, ryby a mliečne výrobky, ktoré tiež pokrývajú 
potrebu serotoninu. Dobrú náladu môže  telu urobiť 
aj  základná stavebná látka bielkovín tryptophan. 
Aby sme telu dodali dostatočné množstvo trypto-
phanu, potrebujeme dostatok uhlohydrátov.

Ideálne jedlá šťastIa:
zemiaky so šupou (uhlohydráty) s bylinkovým 
tvarohom (bielkovina)
banány a nízkotučný tvaroh
celozrnný chlieb so syrom
150 g jogurtu s 2 lyžicami ovsených vločiek

Ostré hľúzy slúžia ako korenie, 
liek, dodávajú energiu. Zázvor  
sa používa ako korenie, či pikan-
téria  do sladkých marmelád, je-
dál z rýb, horúcich i teplých nápo-
jov, polievok. Ako liek sa používa 
na aktiváciu žlčníka a urýchľuje 
odbúravanie tukov, ochraňuje 
žalúdok, pôsobí proti nevoľnos-
ti, posilňuje imunitný systém, 
chráni proti nachladnutiu a prekrvuje. V kozmetike pôsobí 
ako práškový extrakt na vitalizáciu, uvoľnenie a je aj výborný 
Anti-Age prostriedok .

Zázvorový čaj
Jedna šialka zázvorového čaju napomáha látkovej výme-
ne a posilňuje odolnosť organizmu. Najlepší je čaj z čer-
stvého závoru: Hľúzu nakrájame na kolieska a necháme 
variť v litri vody asi 10 minút 

Zázvor – liek 
na všetko
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Podmanivá vôňa 
levandule
a perfektná ochrana
pred vodným kameňom!
Svetoví dizajnéri kúpeľní sa pred-
biehajú v navrhovaní moderných 
línií, materiálov a farieb, kto-ré do-
kážu vašu kúpeľňu s WC premeniť 
na miesto, kde sa človek cíti príjem-
ne. Hoci sa v domácnosti nenájde 
miesto, ktoré by bolo odolné voči 
baktériám a špine, práve kúpeľňa 
s WC je určite najväčším rajom pre 
rôzne mikróby i vodný kameň. Ne-
treba preto zabúdať, že moderné 
WC si vyžaduje aj pravidelnú účinnú 
starostlivosť o čistotu, pretože len sa-
motný di-zajn vás pred nimi neuchrá-
ni.  Aj vývojový tím spoločnosti Hen-
kel sleduje popri výkonnosti svojich 
výrobkov aj najnovšie módne trendy 
v oblasti farieb aj vôní. Nový koncept 
gélového WC čisti-
ča Bref Levandu-
ľa vás presvedčí, 
že z WC môžete 
urobiť čisté a hy-
gienicky bezpeč-
né  mies to  p re 
všetkých členov 
domácnosti. Záro-
veň pri použití WC 
bloku Bref Duo-
Activ Levan-duľa 
vám zostane v kú-
peľni s WC inten-
zívna a dlhotrva-
júca svieža vôňa 
levandule.

Táto krásna nežná rastlinka dokáže potešiť 
nielen oko, ale aj osviežiť všetky zmysly. Už 
naše babičky robievali levanduľové obklady 
na čelo ako upokojujúci a účinný liek proti 
bolesti hlavy. Levanduľa je známa po celom 
svete, pretože nie je príliš náročná na pesto-
vanie a znesie i chladnejšie počasie. Môžete 
ju pestovať na záhradke no ak ju nemáte, 
pokojne vydrží aj na balkóne v kvetináči. 
Pre tých, ktorým záleží na tom, aby bola ich 
domácnosť stále príjemne voňavá a čistá 
a aby sa v nej všetci dobre cítili, odporúča-
me vyskúšať čistiace prostriedky ob-sahujú-
ce esenciu levandule, ktorá krásne zvýrazní 
pocit čistoty. Ak chcete spoznať mnohoraké 
účinky levandule, prečítajte si zopár tipov na 
jej využitie:

1 Pre vytvorenie príjemnej vône: Sušené 
kvety levandule sa zvyknú zašívať do 

malých vrecúšok a dávať k šatám do skríň 
alebo k vankúšom do postele. Suché levan-
duľové listy môžete využiť na aro-matizáciu 
bielizne (účinné najmä na odbúranie stresu 
a podráždenosti) a súčasne aj ako prostrie-
dok proti moliam.

2 Skrášľovač pokožky: Levanduľa obsahu-
je silicu, ktorá je veľmi obľúbená v koz-

metike a je vhodná pre každý typ pleti. Pôsobí 
“zázračne“ na omladenie pokožky a celkovú 
regeneráciu buniek a má tiež protizápalové 
účinky. Jedna kvapka na spánky odstráni bo-
lesti hlavy a pomáha aj pri celulitíde.

3 Pre upokojenie a relax: Vo forme éte-
rického levanduľového oleja je výborná 

na masáže, pôsobí po-vzbudzujúco, dokonca 
pomôže pri reumatických bolestiach. Táto 

jemná rastlinka sa odporúča aj ako pomoc 
pri nachladnutí, dokonca je vynikajúcim klok-
tadlom pri bolestiach hrdla. 

4 Pre spestrenie kuchyne: Možno ste netu-
šili, ale okrem liečebných a skrášľujúcich 

účinkov môžete levanduľu využiť aj v kuchyni. 
Jej kvety sa pridávajú pre vôňu do cukru a lekvá-
rov, avšak možno z nich pripraviť aj ocot. Levan-
duľa vonia výrazne a korenisto. Ako koreninu ju 
s obľubou používajú v španielskej, francúzskej 
a talianskej kuchyni. Niektorí labužníci obľu-
bujú levanduľu na prípravu bylinkového masla 
a zeleninových jedál spolu s kôprom a šalviou. 
Taktiež sa používa ako aróma do vňaťo-vých 
omáčok či rybacích polievok. 

5 Na záver tip pre Vás: Pre vytvorenie tej 
správnej relaxačnej atmosféry a oddy-

chu Vám odporúčame jednoduchý recept na 
prípravu levanduľového kúpeľa. Levanduľovú 
vňať (cca 3 – 5 hrstí) sparíte v piatich litroch 
vody a necháte 20 minút vylúhovať. Následne 
levanduľu preceďte a vodu vlejte do pri-pra-
veného kúpeľa s teplotou max. 37 °C. Vďaka 
voňavému levanduľovému kúpeľu nielen na-
čerpáte novú energiu, ale zbavíte sa aj stresu 
a omladíte si pokožku.

Levanduľa Príjemná a upokojujúca
priateľka v domácnosti

Všetko pre vašich malých nezbedníkov

Objednajte si zadarmo aktuálny jesenný 
katalóg pre deti a tínedžerov Detská móda

Vyplnený kupón zašlite na adresu:  
QUELLE s.r.o.  
PPB Nové mesto 
810 02 Bratislava 12 

Katalóg si môžete objednať i telefonicky  
na t.č. 02/50 111 222 alebo na www.quelle.sk

rodina.indd   1 9/11/2008   12:08:08 PM
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Príprava:
1. Múku premiešame so solamylom, kypri-

acim práškom a orechmi. Do jednej ná-
doby odmeriame mlieko a olej. Vajcia, 
práškový cukor a vanilínový cukor vyšľa-
háme do penista. Na najnižšom stupni 
šľahača za stáleho šľahania do peny 
striedavo všľahávame mlieko s olejom 
a zmiešanú múku. Hladké cesto vyle-
jeme do plechu (30 x 40cm), ktorého 
dno sme pokryli papierom na pečenie. 
Uhladíme a pečieme v predhriatej rúre.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: 25 - 30 minút

2. Necháme vychladnúť.

3. Korpus vyklopíme a stiahneme pa-
pier na pečenie.

4. šľahačku pripravíme podľa návodu 
na obale. Asi 1/3 šľahačky odoberie-
me a vmiešame do nej nastrúhanú 
čokoládu.

5. Korpus rozrežeme na dva menšie obdĺž-
niky a každý kus prerežeme (ako tortu). 
Spodné časti korpusu vložíme späť do 
plechu alebo na podnos a natrieme čo-
koládovou náplňou. Zľahka priklopíme 
vrchné časti korpusu.

6. Asi 1/3 šľahačky naplníme igelitové vre-
cúško a odstrihneme rožtek. Zvyšnou 
šľahačkou natrieme múčnik. Nožom 
zľahka naznačíme rezy a každý rez na-
striekame šľahačkou.

7. Ozdobíme čokoládou a orechmi.
Uchovávame v chlade.

Príprava: 
1. Z bielkov a medu ušľaháme šľahačom 

pevný sneh. Žćtky, med a vanilínový cu-
kor vyšľaháme na krém. Do našľahaného 
žćtkového krému zľahka vmiešame sneh 
z bielkov a potom i mleté orechy premieša-
né s pšeničnou múkou. Hladké cesto rov-
nomerne natrieme na plech (30 x 40 cm) 
vyložený papierom na pečenie. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme. 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C 
Plynová rúra: stupeň 3 
Doba pečenia: 15 - 20 minút 

2. Upečený piškót posypeme práškovým 
cukrom, priložíme papier na pečenie 
a vyklopíme na podnos. Pripečený 
papier opatrne stiahneme, piškót 
necháme vychladnúť a nakrájame 
na 4 krátke pruhy (asi 30 x 10 cm). 

3. Na prípravu náplne namočíme želatínu 
podľa návodu na obale. Smotanu, med 
a orieškovo-čokoládový krém vyšľaháme 
do tuha. 

4. Zo želatíny opatrne vytlačíme vodu, pri-
dáme rum a pomaly rozohrejeme. Do 
želatíny najskôr vmiešame asi 2 PL šľa-
hačky a potom pridáme späť k zvyšnej 

šľahačke. Ak je náplň riedka, vložíme ju 
do nádoby, ktorá pláva v studenom vod-
nom kúpeli. Miešame a akonáhle začne 
náplň tuhnúť, pruhy striedavo natrieme 
náplňou. časťou náplne natrieme hornú 
stranu a boky múčnika. 

5. Posypeme nastrúhanou čokoládou a od-
ložíme asi na 2 hodiny do chladu. 

6. Pred servírovaním nakrájame približne na 
10 kociek. 

Recepty boli pripravené v spolupráci s Dr.Oetker

chutné koláčiky
Prísady: 
Na cesto: 
• 5 bielkov • 100 g tekutého medu • 5 žľtkov 
• 100 g tekutého medu • 1 Vanilínový 
cukor Dr.Oetker • 100 g mletých orechov 
• 70 g pšeničnej celozrnnej múky – jemne mletej 
Na posypanie: 
• práškový cukor 

Celozrnné minirezy 

Orechové kocky
Prísady:
Na cesto:
• 250 g hladkej múky • 40 g Solamylu 
Dr.Oetker • 1 1/2 Kypriaceho prášku do 
pečiva Dr.Oetker • 5 - 6 PL mletých vlašských 
orechov • 150 ml mlieka • 150 ml oleja 
• 6 vajec • 200 g práškového cukru 
• 1 Vanilínový cukor Dr. Oetker

Na náplň: 
• 3 plátky Želatíny v plátkoch 
Dr.Oetker • 250 ml smotany na 
šľahanie • 1 PL tekutého medu 
• 2 PL orieškovo-čokoládového 
krému • 2 PL rumu 
Na ozdobu: 
• trochu nastrúhanej čokolády 

Na náplň:
• 2 šľahačky v prášku Dr.Oetker 
• 300 ml studeného mlieka 
• 50 g nastrúhanej čokolády
Na ozdobenie:
• trocha nastrúhanej horkej čokolády 
• trocha nasekaných orechov

Vyskúšajte:
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Vyskúša j t e :

Doprajte sebe i svojim blízkym na 
Vianoce Vanilkové rožky s chuťou pravej 
vanilky!
Pridajte do Vášho tradičného receptu 
na Vanilkové rožky Vanilkový cukor 
Dr.Oetker alebo ho zmiešajte 
s práškovým cukrom na obalenie 
rožtekov. 
Jemná chuť a vôňa prírodnej vanilky 
okúzli Vaše zmysly a dodá Vášmu 
vianočnému pečivu tú správnu 
atmosféru.

Pravé 
vanilkové 
Vianoce
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1. Zemiaky ošúpeme. Kel očistíme, umyje-
me a nakrájame na jemné pásiky. Oboje 
varíme v osolenej vode asi 25 minút.

2. Múku a 25 g masla spojíme a primie-
šame do vriaceho mlieka. Pridáme syr 
a chvíľu necháme vychladnúť. Zlejeme 

vodu z uvareného kelu a zemiakov. Ze-
miaky prelisujeme.

3. Lososa pokrájame na kúsky veľké asi ako 
malíček. Chren postrúhame a polovicu 
z neho primiešame ku kelu. Misu na pe-
čenie potrieme maslom, alebo olejom. Na 

spodok poukladáme zemiaky, kel, syrovú 
hmotu, lososa a zase zemiaky. Nakoniec 
príde zvyšná omáčka.

4. Žemľu pokrájame a spolu s petržlenovou 
vňaťou rozmixujeme (získame zelenú 
strúhanku), pridáme zvyšný chren a s to-
uto zmesou posypeme nákyp. Nakoniec 
ozdobíme paradajkami pokrájanými na 
polovičku.

5. Navrch nákypu ešte podávame malé vloč-
ky masla a pečieme v predhriatej rúre na 
180 stupňov asi 35 minút.

Kelovo – lososový nákyp

Chutné nákypy
Tieto jedlá sú vhodné 
pre návštevy, pretože 
všetko si môžete 
vopred pripraviť a keď 
prídu hostia vložíte 
do rúry a na stôl 
podávate čerstvé.

Suroviny pre 4 oSoby:
750 g zemiakov, 750 g kelu, soľ, 25 g múky, 50 g masla, ¼ l mlieka, 1 trojuholník taveného syra, 
500 g lososa, 50 g čerstvého chrenu, 1 žemľa z predchádzajúceho dňa, ½ zväzku petržlenovej vňate, 
50 g koktajlových paradajok.
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4 cibule, 1 červená paprika, 2 štipľavé fefe-
rónky, 1 veľká plechovka červených fazuliek, 
1 plechovka kukurice, 4 lyžice rastlinného ole-
ja, 2 lyžice paradajkového pretlaku,
500 g pomletého hovädzieho mäsa, 
2 lyžičky soli, ¼ l mäsového vývaru, soľ,
korenie, 5 lyžíc smotany, 3 vajcia, 100 g syru 
feta, 20 g postrúhaného parmezánu.

1. Cibuľu očistíme, papriku a feferón-
ky tiež. Všetko pokrájame nadrobno. 
Fazuľu a kukuricu necháme na sitku 
odkvapkať.

2. Na panvici rozohrejeme 3 lyžice ole-
ja a podusíme na ňom cibuľu a fefe-
rónku. Pridáme paradajkový pretlak 
a pomleté mäso. Cca 3 minúty pod 
pokrievkou pečieme. Potom pridáme 
soľ, vývar a fazuľu. Asi 5 minút zohrie-
vame a nakoniec dochutíme.

3. Asi 1/3 kukurice  rozmixujeme so 
smotanou. Pridáme soľ, korenie  
a vajcia. Syr rozdrobíme a zmiešame 
so zvyšnou kukuricou, nakoniec spojí-
me s rozmixovanou masou. Formu na 
pečieme potrieme olejom a naplníme 
fazuľovou hmotou. Na to prilejeme 
kukuricovú hmotu. Nakrájanú papriku 
opečieme na oleji, trošku posolíme, 
okoreníme a nalejeme na nákyp.

4. Nakoniec posypeme parmezánom 
a pečieme v predhriatej rúre na 
180 stupňov asi 40 minút.

Náš tip
Kupujte radšej parmezán v celku a na-
strúhajte len toľko, koľko potrebujete. 
Zvyšný syr zabaľte do fólie a odložte 
do chladničky.

1 kg zemiakov, ktoré sa nerozvárajú, 
soľ, 4 červené jablká, 400 g salámy, 
korenie, 50 g tvrdého syra,
1/8 l smotany, 2 vajcia,
1 malá cibuľa, 50 g posekaných lies-
kových orieškov, 30 g masla.

1. Zemiaky očistíme a pokrá-
jame na kolieska. Vo vriacej  
osolenej vode blanžírujeme 
asi 3 minúty, potom nechá-
me odkvapkať. Jablká zbaví-
me jadierok a pokrájame na 
kolieska. Salámu pokrájame  
na ½ cm štvorčeky.

2. Na vymastený pekáč ukladá-
me vrstvu zemiakov a jabĺk. 
Posypeme salámou a opäť 

ukladáme zemiaky a jablká. 
Každú vrstvu zľahka okore-
níme.

3. Polovicu syra rozmiešame 
so smotanou, vajciami, po-
strúhanou cibuľou, korením 
a soľou a zmes vylejeme na 
zemiaky. Navrch nasypeme 
zvyšný syr a oriešky. Pridá-
me niekoľko vločiek masla 
a pečieme v rúre, ktorú sme 
predhriali na 180 stupňov 
asi 35 minút.     

Zemiakový nákyp
„Nebo a zem“

1. Kaleráb, mrkvu a zemiaky 
očistíme, umyjeme a pokrá-
jame na tenké kolieska. Ze-
leninu varíme cca 5 minút vo 
vriacej osolenej vode. Potom 
vodu zlejeme a zeleninu ne-
cháme dobre odkvapkať.

2. Cibuľu očistíme, nakrájame 
na tenké kolieska na panvici 
na masle podusíme. Morčacie 
mäso nakrájame na pásiky, 
pridáme k cibuli. Okoreníme.

3. Vajíčka, smotanu, soľ a kayen-
ské korenie zmiešame. Misu 
na pečieme potrieme mas-
lom. Postupne vrstvíme zele-
ninu, mäso, zalejeme vajíč-
kami a opäť zeleninu. Navrch 
poukladáme plátky syru.

4. Pečieme vo vopred vyhria-
tej rúre (180 stupňov) cca 
30 minút.   

Kalerábovo‑mrkvový 
nákyp

Chili‑con‑Carne nákyp

Náš tip
Do nákypu môžete namies-
to salámy pridať šunku ale-
bo párky.

3 kaleráby, 500 g múky, 500 g zemiakov, soľ, zväzok jarnej cibuľky, 
20 g masla, 350 g údených morčacích pŕs, čierne korenie, 3 vajcia, 
1 pohár smotany (200 g), kayenské korenie, 50 g ementálu, trošku 
petržlenovej vňate.
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Patchwork a quilt sú názvy ručných techník, ktorými si 
môžete zhotoviť práve takéto originálne doplnky. Kým 
patchwork označuje vec zošívanú z pestrých kúskov 
látky, quilt je druh prešívanej prikrývky. Hoci obe 
techniky môžu byť použité samostatne, najčastejšie sa 
vzájomne pri zhotovovaní doplnkov spolu kombinujú. 
Či preberiete niektorý z množstva klasických motívov, 
alebo vymyslíte vlastný vzor, vaša práca bude vždy 
originálna výberom látok a ich kombináciou. V tom 
spočíva krása tohto umenia.

Veľkosť hotovej prikrývky je 136 a 136 cm. Vzor je 
vytvorený kombináciou patchworkových štvorčekov 
s aplikáciami. Časti prikrývky po nastrihaní dielov z 
látok zošívame po jednotlivých fragmentoch a tie opäť 
do väčších celkov. Počas zošívania švíky rozžehlujeme. 
Hotovú lícnu časť podložíme tenkým vatelínom a látku, 
spolu v niekoľkých bodoch zašpendlíme a preštepuje-
me. Okraje zapracujeme našitím ozdobnej bordúry. 

Patchwork
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Originálny doplnok
Takúto tašku určite hneď po zime nevyho-
díte. Základ tašky je ušitý z farebných 
plôch látok. Motívy postavičiek sú rovna-
ké ako na prikrývke a predsa iné – použili 
sa na ne iné farby látok. Ak ich chcete 
pekne vypracovať, jednotlivé dieliky 
prišívajte ručne. Môžete ich ozdobiť aj 
vlastnými detailami – vrkočmi vlasov, 
brmbolcom na čiapke a podobne. Ostat-
né detaily povyšívajte stonkovým stehom. 
Až potom príde na rad zošitie a vystuže-
nie tašky. Veľa zábavy a pevne nervy!
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NEBOJTE SA 
FARiEB

dávno sú už za nami časy, 
kedy sme všetci mali nábytok 
v rôznych odtieňoch hnedej. 
dnes sa len ťažko dá odolať 
pestrým farbám. 
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začnime od stien. maľovkám opäť 
konkurujú tapety. zo vzorov najviac letí 
retro, pseudobarok, etnoštýl, módne 
sú metalické odtiene. to všetko sa 
odráža aj na doplnkoch. zeleno‑modrá? 
nádherná kombinácia. Oživí aj ten 
najtmavší priestor. nábytok nemusí 
byť len nový, takýmito farbami môžete 
natrieť aj staršie kusy a výborne tak 
zakryjete prípadné nerovnosti.
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Ak vás naše ukážky 
inšpirujú, budete trendoví 
a váš obytný priestor budú 
návštevy obdivovať.
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Menej ako 6 bodov:
Podarilo sa  takmer nemožné – vychovali 
ste si vzorného manžela. Nepracovali ste 
niekedy ako krotiteľka levov, tigrov či kroko-
dílov? Alebo nás naozaj chcete presvedčiť, 
že ste našli svätca?

Od 7 do 13 bodov:
Ak by mal byť manžel naozaj ideálny, potom 
by musel byť  –  ženou ! Vy to viete, a preto 
od toho svojho nečakáte zázraky. Tešíte sa, 
ak občas povysáva, nevadíte sa, ak namiesto 
oleja prinesie z obchodu zavárané mandarín-
ky. Je to chlap. Má iné prednosti, však?

Viac ako 13 bodov:
Vy ste sa nevydali, vy ste padli do otroctva! 
Ako sa vám to podarilo? Mali ste zlé skúse-
nosti v detstve, alebo ste skrytá masochist-
ka? Skúste si pozrieť film Caligula. Tam uvi-
díte, čo vás všetko možno ešte čaká...

HODNOTENiE:

1. Dokáže váš manžel pripraviť raňajky?                                  
 áno                     nie

2. Navaril už niekedy za vás nedeľný obed?                              
 áno                     nie

3. Dokáže sa postarať o choré dieťa?                                        
 áno                     nie

4. Keď ho pošlete do obchodu, nakúpi, čo treba a také, 
aké to má byť?         

 áno                     nie

5. Naučil sa vysávať?                                                                  
 áno                     nie

6. Kúpil už niekedy domov niečo, čo uľahčuje život žene 
v domácnosti?        

 áno                     nie

7. Bol už aspoň raz na rodičovskom združení?                          
 áno                     nie

8. Dokáže vymeniť tesnenie na vodovodnom kohútiku?            
 áno                     nie

9. Rozzúri sa, keď sa po práci vyberiete s priateľkou na 
babské posedenie a domov sa vrátite neskoro?                         

 áno                     nie

10. Myslí si, že vaše návštevy u kaderníčky a kozmetičky 
sú mrhaním času a peňazí?      

 áno                     nie

11. Čítava pri raňajkách noviny ?                                                 
 áno                     nie

OTESTUJTE SA S NAMi

Každá žena si myslí, že práve jej manžel je ten 
ideálny. Je to naozaj tak?

Určite pre vás nebude ťažké odpovedať 
na dvadsať nasledujúcich  otázok. Veď kto by 
mal lepšie poznať vášho manžela, ak nie vy? 
Odpovedzte iba áno alebo nie. za každé áno si 
zapíšte jeden bod.

VzORný mAnžel ?

12. Presedí celý večer pre televízorom, len aby si nemusel prísť ľah-
núť do postele ?     

 áno                     nie

13. Keď v noci privedie domov podnapitých kamarátov, očakáva, že 
sa im potešíte a prichystáte čosi pod zub?

 áno                     nie

14. Počúva vás, keď o niečom hovoríte?                                      
 áno                     nie

15. Prejaví záujem, keď mu ukazujete nové topánky, ktoré ste si 
práve kúpili?

 áno                     nie

16. Pýta sa vás, na čo ste utratili peniaze?                                     
 áno                     nie

17. Vysype aspoň občas smeti?                                                     
 áno                     nie

18. Odnesie si po obede svoj špinavý tanier aspoň do drezu?       
 áno                     nie

19. Musíte do telefónu klamať, že nie je doma, kým on stojí vedľa 
vás a sleduje, ako to vybavíte? 

 áno                     nie

20. Polial už niekedy kvety?                                                         
 áno                     nie
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horoskop na október
Baran  21. 3. – 20. 4.
Dámy narodené v tomto znamení priam 
sršia energiou, okolie niekedy nestačí 
ich dynamickým plánom a nechápe 
všetky jedinečné a originálne nápady. 
Najmä muži majú čo robiť, aby sa pri-
spôsobili ich tempu. V stopercentnom pracovnom nasadení 
však barani často zabúdajú na zdravie a súkromný život. 
Najlepším riešením bude  vziať si týždeň dovolenky a naplá-
novať si s deťmi alebo priateľmi jesennú dovolenku.

Panna  24. 8. – 23. 9.
Dostane sa vám pracovného ocenenia, ktoré 
si budete veľmi vážiť. Nečudo, veď výsledky 
v práci pokladáte za svoju osobnú záležitosť, 
vec prestíže a nie iba pracovných schopností, skúseností a kvalifiká-
cie. Dávajte si väčší pozor na svojich partnerov, najmä ak je vašou 
výraznou vlastnosťou nedostatok energickosti a razantnosti. Ak pod-
nikáte, preverte si svojich klientov i partnerov, aby ste sa nedostali do 
finančných ťažkostí a neniesli dôsledky, s ktorými ste vôbec nerátali.

Býk  21. 4. – 21. 5.
Môžete sa dostať do situácie, keď sa budete mu-
sieť rozhodnúť medzi dvoma riešeniami – uplatniť 
zásadovosť a nekompromisnosť, alebo uprednost-
niť toleranciu a ľudskosť. Ani jedno, ani druhé nie je celkom ideálne. 
Skúste kombináciu jednej i druhej alternatívy, v komplikovaných situ-
áciách je optimálna. Poraďte sa s kolegami, na mienke ktorých vám 
záleží. V okamihu „lámania chleba“ sa však spoliehajte len a len na 
seba. V každom prípade budete potrebovať veľa síl a energie.

Blíženci  22. 5. – 21. 6.
Život nie je len škola či práca. Popri povinnos-
tiach, ktoré vás mimoriadne vyťažujú a zamest-
návajú, nájdite si čas aj na seba. Chce to lepšiu 
organizáciu práce, v opačnom prípade sa dostanete do začarovaného 
kruhu, z ktorého len ťažko uniknete. Trpí partnerský vzťah – skúste 
doň investovať. Vráťte sa do čias vášho prvého rande, oprášte mies-
ta, ktoré ste radi navštevovali a neodmietajte spoločenské podujatia.  
Vychutnajte si ich.

Rak  22. 6. – 22. 7.
Hoci vaši kolegovia a priatelia prekypujú aktivi-
tou, s príchodom jesene na vás dolieha nuda 
a beznádej. Nezaoberáte sa príliš zbytočne 
a nezmyselne sami sebou? Prestaňte sa ľutovať a vezmite osud do 
svojich rúk: zmeňte každodenné stereotypy, premýšľajte, čím by ste 
mohli vyniknúť  v práci, potešte sa s malými radosťami. Nezabudnite 
milovanej partnerke či partnerovi darovať niečo milé o originálne. 
Láska je úžasná vec, nezabúdajte, že je tu aj pre vás.

lev  23. 7. – 23. 8.
Váš optimizmus, sila a energia sú nákazlivé. Nie 
je vari problém, ktorý by ste nevedeli zvládnuť. 
Máte však chvíľky, keď sa cítite unavení a radi 
by ste odišli niekam ďaleko, aby ste si oddýchli od každodenných 
povinností. Levy sú silné osobnosti a v partnerskom vzťahu majú 
dominantné postavenie. Skúste však aj vy rešpektovať  (okrem vlast-
ných) aj želania partnera, detí, kolegov či priateľov. Po začiatočnom 
prekvapení pozitívne reakcie nenechajú na seba  dlho čakať.

Ryby  20. 2 – 20. 3.
Ak nie ste spokojná so svojim vzhľadom a s kondí-
ciou, je najvyšší čas s tým niečo urobiť, najmä ak 
sa blížite k strednému veku. Vyhováranie sa iste 
nepomôže. Zbytočne sa dostávate do začarovaného kruhu. Vyberte 
si nejaké fitnescentrum vo svojom okolí, nechajte si urobiť cvičebný 
program. Ak  k tomu pridáte návštevy typológa, kozmetičky a kaderníč-
ky, uvidíte, že so sebou môžete urobiť malý zázrak. Získate sebavedo-
mie, vnútorná harmónia sa odrazí na tvári a vzhľade. Budete žiariť. 

Váhy 24. 9. – 23. 10.
Váš zmysel pre spravodlivosť je príslovečný. Často 
však hraničí s tvrdohlavosťou a vedomím, že musíte 
vyriešiť všetky krivdy a problémy okolo. Nie je to tak. 
Nechajte aj iným právo na vlastné názory, tvorivý 
rozlet a pocit, že za vlastné rozhodnutia musia niesť zodpovednosť, aj keď sa 
niekedy popália. Máte vynikajúce obdobie a postupujete na profesionálnom 
rebríčku. Sama musíte vedieť, či daň, ktorú platíte v podobe únavy, je primera-
ná. Preto – zmiernite tempo!

Škorpión  24. 10. – 22. 11.
Máte pred sebou mesiac, ktorý bude priať veciam 
lásky a romantiky, v tom najlepšom zmysle slova. 
Niekde blízko je osoba, ktorá sa uchádza o vašu 
priazeň, prvé signály dvorenia ste už dostali. Ste na najlepšej ceste 
takmer bezhlavo sa zamilovať a prežiť nádhernú jar. Nebráňte svojim 
citom, aj keď v poslednom období ste nemali tie najlepšie skúsenosti 
a zažili ste sklamania i pády. Láska je práve preto taká nádherná a neo-
pakovateľná. Toto obdobie bude priať aj umeleckým prejavom a tvorbe.

Strelec 23. 11. – 21. 12.
Október zvádza k pohodlnosti a zápecníctvu. Ak 
už dlhšie trpíte nadváhou a nie ste so sebou spo-
kojní, je najvyšší čas urobiť niečo so svojou kon-
díciou. Pri prejavoch zdravotných problémov navštívte radšej lekára. 
Jeseň klope na dvere  a spýta sa vás, čo ste robili v lete. Výsledkom 
bude unavená pleť, tukové vankúšiky a nechuť čokoľvek pre seba 
urobiť. Okamžite začnite bojovať: naordinujte si ľahkú diétu, denne 
choďte na prechádzky a začnite pravidelne cvičiť.

Kozorožec  22. 12. – 20. 1.
Netrápte sa nad neúspechmi v láske, ten pravý 
alebo tá pravá na vás ešte len čaká a tie najkraj-
šie skúsenosti sú ešte len pred vami. Neúspechy 
v láske zvyčajne predznamenávajú šťastie vo finančnej  a v profesio-
nálnej sfére. Bude sa vám dariť, na obzore je niekoľko dobrých správ, 
ktoré vám zlepšia náladu a dodajú sebavedomie. Je dôležité, aby ste si 
začali viac veriť. Vychutnávajte krásy života, nezabudnite na priateľov 
a obdobie, počas ktorého sa môžete trochu spoločensky „vybúriť“.

Vodnár  21. 1. – 19. 2.
Chytili ste druhý dych a najmä v práci sa vám 
začína dariť. Hýrite nápadmi, invenciou, rozdá-
vate dokonca dobrú náladu. Snažte sa, aby vám 
investovaná energia vydržala čo najdlhšie, pretože máte sklony k leni-
vosti a zápasíte s nedostatkom vytrvalosti. Z vlastnej skúsenosti viete, 
že úspech si každý musí zaslúžiť väčšinou sám. Nerozptyľujte sa ne-
podstatnými vecami a sústreďte sa na to, čo je pre vás v danej chvíli 
dôležité. Pozor však, aby výrazne nezačalo trpieť vaše súkromie.
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Čaro sušených 
kvetín

Čaro sušených 
kvetín
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Ani sa nenazdáme a nadíde zima. 
V záhradách z večera do rána zvädne 
hrdá hortenzia a jej bohaté kvetenstvo, 
nechtíky zhynú v blate. Zo všetkých 
krásavíc je najodolnejšia chryzantéma, no 
aj jej čas je vymeraný. Ako zachytiť všetku 
tú poéziu, tvary, farby, na aj vône?

Iste ste si všimli, že v mnohých 
domácnostiach majú kvety po celú zimu 
– v aranžovaných vázach či košíkoch. 
Kvety sú suché, no krásne. Napokon 

vidieť ich aj na trhoch, či v kvetinárstvach, žiaľ 
za drahé peniaze. Túžbu po suchých, nádherne 
sfarbených kvetoch môžeme však uspokojiť. 
Treba len zavčasu začať s výberom vhodných 
druhov a so sušením.

Kvety začneme sušiť hneď po odrezaní. 
Jednotlivé druhy zviažeme do vzdušných kytíc 
a zavesíme stopkami nahor. Musia schnúť 
pomaly a dlho, len tak si čo najviac zachovajú 
pôvodný vzhľad.

Nazmar neprídu ani suché lístky, ktoré z kvetov 
pri aranžovaní kytíc odpadnú – môžeme 
z nich urobiť voňavé zmesi, ktoré odložíme 
do papierových vrecúšok a neskôr do vrecka 
z plátna, kanavy, či háčkovanej čipky. Dôležité 
je, aby tkanina bola vzdušná, riedka, aby vôňa 
neostala uväznená v nepriedušnom obale. Do 
vrecúšok vyberáme tie najvoňavejšie druhy 
– materinu dúšku, medovku, rozmarín, či 
levanduľu.
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Slivková marmeláda – nátierka

Na 1 kg pretlaku pridáme 0,8 kg cukru, t.j. na kg cukru pridá-
me 1,25 kg pretlaku. Odvážený, alebo odmeraný slivkový 
pretlak najprv niekoľko minút dusíme pod 
pokrievkou. Aby sa dobre prevaril a pustil šťa-
vu. Potom ho zahusťujeme pri dostatočnom 
miešaní asi 15 minút a napokon pridáme 
príslušnú dávku cukru. S cukrom varíme 
marmeládu najmenej 5 minút a skúsime, či 
rôsolovatie. Ak je marmeláda ešte riedka, pokra-
čujeme vo varení ešte niekoľko minút, pričom 
rôsolovaciu skúšku opakujeme. Najlepšie je 
pridať kyselinu citrónovú, na kg stačí 1/3 ká-
vovej lyžičky. Uvarenú marmeládu plníme do 
pohárov. Po úplnom vychladnutí a kratšom usklad-
ňovaní slivková marmeláda 
zvyčajne zhustne, s čím 
treba rátať a nevariť 
túto marmeládu 
zbytočne 
dlho. 

POchúťKy zO SliViEK
Slivkový džem s vlašskými orechmi

900 g odkôstkovaných sliviek, 100 ml červeného vína, alebo hroznového 
džúsu, 100 g vlašských orechov, balíček želírovacieho cukru.

Slivky umyjeme, odkôstkujeme a odvážime 900 g. Nakrájame na malé 
kúsky, vložíme do hrnca a privedieme do varu. Vylúpané vlašské orechy 
nasekáme na menšie kúsky a odvážime 100 g. Orechy spolu s cukrom 
pridáme do hrnca a za stáleho miešania varíme minimálne 3 minúty. 
Ihneď plníme do pohárov a otočíme na 5 minút dnom hore.

Slivkový pretlak 
s jablkami

Zrelé slivky umyjeme, odstop-
kujeme, podusíme do mäkkej 
konzistencie a rozmixujeme. Na 
kg jablčného pretlaku pridáme 
1,5 kg slivkového pretlaku, 
3% až 400 g cukru a 5 g kyse-
liny citrónovej. Zmiešaninu roz-
mixujeme, plníme do pohárov 
a sterilizujeme na 70 stupňoch.

Domáca Nutella

Potrebujeme: 2 kg sliviek, 500 g kryštálo-
vého cukru, 2 balíčky vanilkového cukru, 
200 g kakaa.

Slivky umyjeme, vykôstkujeme, 
potom prepasírujeme. Pridáme 
kryštálový cukor, môžeme 
pridať aj menej, podľa 
sladkosti sliviek, pridá-
me vanilkový cukor, kakao 
a dobre rozmiešame, necháme 
24 hodín stáť. Dáme do pohárikov, 
zaviečkujeme a na 20 minút položíme 
do pary. Táto pochúťka sa môže používať 
aj do palaciniek.



DMR 10/2008  41

POchúťKy zO SliViEK
Viete o ňom všetko?

Sladké, voňavé, šťavnaté...Jablko je jedno z najzdravších druhov 
ovocia. Aj napriek tomu jeho konzumácia klesá a mnohí upred-
nostňujú exotické ovocie. Vieme o ňom naozaj všetko?

Každý šťavnatý kúsok jablka zásobuje telo energiou, spoľahli-
vo uhasí smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dobre za-
sýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza aj v šupke, 
preto by sa pri konzumácii jablko nemalo šúpať.

JABlKO, OVOCiE NáŠHO 
ZEMEPiSNéHO PáSMA

náš tIp: Vyskúšajte skrášľujúcu pleťovú masku 
z jablka a medu

Jablko nadrobno nastrúhajte, pridajte lyžičku medu 
a natrite na tvár. Vďaka vitamínom a minerálom 
sa Vaša pleť vyživí a vypne. Čerstvá jablčná šťava 
zhydratuje a zregeneruje aj pokožku pŕs a šije.

Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné 
účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. 
Skúsme ho teda zaradiť do nášho jedálnička každý 
deň a pozitívne účinky sa určite čoskoro dostavia.

liečivé účinky jabĺk 
prejavujúce sa po konzumácii

– znižujú krvný tlak a hladinu choleste-
rolu

– posilňujú imunitný systém, srdce 
a krvný obeh

– stabilizujú hladinu cukru v krvi
– podporujú trávenie
– blokujú tvorbu žlčníkových a obličko-

vých kameňov
– povzbudivo pôsobia na nervovú sú-

stavu
– chránia mozog pred Parkinsonovou 

a Alzheimerovou chorobou
– vďaka vysokému obsahu železa 

pomáhajú pri málokrvnosti
– pôsobia močopudne a brzdia tvorbu 

kyseliny močovej
– čistia črevá a zamedzujú množeniu 

škodlivých mikroorganizmov v nich
– posilňujú ďasná 

V ľudovom liečiteľstve sa jablko dodnes 
využíva ako skvelý univerzálny liek pri 
rôznych zdravotných ťažkostiach.

– bolesti hlavy, závraty, poruchy trávenia, 
chudokrvnosť: na to všetko zaberá 
surové, varené alebo pečené jablko

– chrípka, prechladnutie: prejde rýchlej-
šie aj denne zjete niekoľko surových 
jabĺk, osvedčilo sa pitie jablčného 
džúsu.

– horúčka: odvar z jabloňových kvetov 
upokojuje a zmierňuje záchvaty kašľa

– zápcha: kyslé jablká podporujú činnosť 
čriev

– hnačka : jesť nastrúhané jablká
– nadváha, obezita: pitie jablčného octu 

spaľuje tuky, potláča pocit hladu (ja-
blčný ocot je možné zakúpiť si hotový 
v obchode)

– popáleniny, omrzliny, nehojace sa rany, 
jazvy: prikladajte si čerstvú kašičku 
z nastrúhaných jabĺk
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Zo sestričky podnikateľka

Pani Marta Fischerová, ktorá je v súčas-
nosti finančnou riaditeľkou firmy Celox, ne-
bola vždy podnikateľkou. Ešte predtým, než 
na vlastnej koži okúsila tvrdý obchodnícky 
chlebíček, pracovala vyše dvadsať rokov ako 
zdravotná sestra. Ale keďže odvaha a hú-
ževnatosť jej nikdy nechýbala, po štyridsiat-
ke a najmä po dlhých úvahách s manželom 
si povedala, že je najvyšší čas, skúsiť nie-
čo nové: Rozhodla sa pracovať vo vlastnej 
firme. Samozrejme, nebolo to jednoduché 
a nebolo to zo dňa na deň. Najmä preto, 
lebo ak chcela dobre porozumieť všetké-
mu, čo je pre život firmy dôležité, musela 
prejsť všetkými úsekmi – prešla skladovým 
hospodárstvom, ekonomikou i finančníc-
tvom. Aj tu sa však ukázalo, ako veľmi sa 
človeku môžu zísť vedomosti a skúsenosti, 
ktoré na prvý pohľad zdanlivo spolu ani ne-
súvisia. Keďže počas dlhých rokov sa ako 
zdravotná sestra stretávala s problémami 
ľudí a denno-denne bola nútená komuni-
kovať, tieto poznatky sa ukázali ako veľmi 
osožné pri kontakte s obchodnými part-

nermi a zákazníkmi. Schopnosť empatie 
je totiž pre podnikateľa veľmi dôležitá – aj 
vtedy, ak pracuje, tak ako pani Fischerová, 
na poste finančného riaditeľa.

Spolu od rána do večera 

Celox Viničné je vlastne rodinná firma. 
A keďže aj v rodine to funguje iba vtedy, 
ak si jej členovia dobre podelia nielen svo-
je povinnosti, ale aj právomoci, inak tomu 
nie je ani v Celoxe. Pani Marta Fischerová 
je finančnou riaditeľkou a spolumajiteľkou 
firmy, syn Ivan je generálnym riaditeľom, 
mladší syn Martin bol riaditeľom logistiky 

a prezidentom spoločnosti Celox je JUDr. 
Ivan Fischer, CSc. Nevesty Maťka a Peťka 
pracujú ako asistentky riaditeľov. Na otáz-
ku, či nie je problémom, ak sú manželia 
spolu od rána do večera a či náhodou ob-
čas netrpia ponorkovou chorobou, sa jej 
manžel, JUDr. Ivan Fischer iba usmial a po-
vedal: - Samozrejme, že sme si na tento 
fakt museli zvykať a že to spočiatku bolo 
náročné. Aj z toho dôvodu, že svoju man-
želku mám veľmi rád a že sme spolu prežili 
veľa pekných rokov. Museli sme sa však na-
učiť rozlišovať súkromné a pracovné veci. 
Nebolo to jednoduché, ale postupne sme 
si museli zvyknúť odlišovať tieto dve roviny. 

úSPeŠná žENA
životné jubileá sú príležitosťou, 
ktoré oslavujeme v kruhu svojich 
blízkych, pričom neraz aj tak 
trochu bilancujeme, čo sa nám 
za uplynulé obdobie podarilo. no 
a ak je oslávenkyňou mimoriadne 
úspešná žena, ktorá okrem 
toho, že je podnikateľkou, je aj 
milujúcou manželkou a matkou, 
je tento sviatok ešte krajší 
a dojemnejší. tým viac, keď 
slovami obdivu na jej adresu 
nešetrí človek, ktorý stojí po jej 
boku v súkromnom i pracovnom 
živote – jej manžel. nebudeme 
vás však ďalej napínať – reč 
je o mimoriadne sympatickej 
a príjemnej dáme, pani marte 
Fischerovej, zakladateľke 
a spolumajiteľke firmy celox, 
ktorej činnosť a výrobky dobre 
pozná nejedna moderná žena.
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Ak mám, napríklad, iný názor na niečo, čo 
súvisí s pracovnými záležitosťami, nezna-
mená to, že to budem prenášať do súkro-
mia. Niekedy to však bolo zložité – najmä 
spočiatku, keď manželka ešte nemala toľko 
skúseností a narazila na nečestnosť, či už 
zákazníkov alebo partnerov. Keďže je veľ-
mi citlivá a úprimná, bolo pre ňu ťažké po-
chopiť, že ľudia sú niekedy aj nečestní, že 
často aj klamú a že im vôbec neprekáža, ak 
na ich nečestnosť doplatí niekto iný. A tak 
sa spočiatku aj stalo, že uverila nečestným 
ľuďom. Samozrejme, že som ju vtedy za to 
nemohol pochváliť, ale to je už dávno za 
nami. Naučila sa v tom chodiť a veľmi si 
vážim aj to, že dokázala pochopiť, že ak sa 
v niečom nezhodneme alebo si vytkneme 
niečo, čo sa týka firmy, nijako sa to nepre-
náša do nášho súkromného života. Aj preto 
ju mám tak veľmi rád. Doma sme normálni 
manželia a v práci kolegovia, ktorým ide 
o to, aby sa im práca darila.

Firma s dušou ženy

Napriek tomu, že oblasť, v ktorej pracuje 
a podniká pani Marta Fischerová, nie je 
práve typickou sférou, v ktorej by sa väč-
šina žien dokázala realizovať, čas ukázal 
a potvrdil, že jej rozhodnutie bolo správne. 
Rozhoduje o desiatkach miliónov korún, 
pozná minimálne 2000 stavebných pro-
filov, cez jej ruky prejde ročne obrovské 
množstvo faktúr a šanónov, ktoré treba 
vybaviť a spracovať... Do firmy však vloži-
la kus seba a svojej poctivej roboty. Punc 
ženskosti cítiť, ako hovorí jej manžel, doslo-
va na každom kroku. Čistúčko, kvety a prí-
jemná atmosféra sú akousi prirodzednou 
samozrejmosťou, na ktorú si zvykli nielen 
domáci, ale aj zákazníci a obchodní part-
neri. Je jednou z mála žien rozhodujúcou 
vo firme s obratom dosahujúcim niekoľko 
desiatok miliónov korún, ale podnikanie ju 
nijako nezmenilo. Možno iba v tom, že sa 
naučila byť opatrnejšia .

žije s firmou i s rodinou

Každá žena , ktorá má manžela, deti, 
rodinné a okrem toho aj pracovné po-
vinnosti, rieši spravidla ten istý prob-
lém: Ako to všetko skĺbiť a stihnúť, 
aby nič nezanedbala a bola pritom 
vždy tam, kde ju najviac potrebujú? 
Ak sa však celá rodina sústreďuje 
okolo tej istej firmy, zrazu sa ukazu-
je, že to má svoje výhody. – Žijeme 
len raz, – hovorí manžel, JUDr. Ivan 
Fischer, – a keďže všetci – teda man-
želka, obaja synovia, nevesty i ja 
– pracujeme v tej istej firme, máme 
oproti iným obrovskú výhodu, že sme 
viac spolu. Každý má svoje právomoci 
i povinnosti a snažíme sa nemiešať 
jeden druhému do remesla. Ja ako 

prezident spoločnosti mám napríklad svoju 
víziu a premýšľam o tom, ako a kadiaľ sa 
má stratégia našej firmy uberať. Nemôžem 
sa venovať každej maličkosti. Mám však 
šťastie, že mám pri sebe a za sebou ľudí, 
na ktorých sa môžem naozaj spoľahnúť. 
Som naozaj rád, že finančnou riaditeľkou 
našej spoločnosti je žena a myslím si do-
konca, že aj v iných firmách by sa na dôle-
žitých postoch malo objavovať viac žien. Sú 
totiž oveľa spoľahlivejšie a výkonnejšie ako 
muži, – uzatvára I. Fischer.

Čo všetko sa robí v Celoxe?

Popri výrobe kvalitného nábytku z masív-
neho dreva a dverí sa v Celoxe vyrábajú 
stavebné profily. Priamo v Celoxe sa ich 
vyrába približne 1000 druhov a v celkovej 
ponuke ich je 2000. Ich výroba sa zdoko-
nalila a rozšírila – v súčasnosti vyrábajú 
profily z hliníka, z nerezu, z PVC. Len pre 
zaujímavosť – ročne ich vyrobia približne 
20 miliónov metrov, čo je asi 300-krát oko-
lo zemegule.Venujú sa však aj zatepľovaniu 
a činnostiam súvisiacim s dokončovaním 
stavieb. Pravda, úspech úzko súvisí aj s re-
klamou, na ktorú firma ročne venuje okolo 
7 miliónov korún. V tejto oblasti by to inak 

ani nešlo. Rovnako tak sa nedá zaobísť ani 
bez publikovania v domácich i zahraničných 
časopisoch a bez účasti na domácich a za-
hraničných odborných výstavách – v Ne-
mecku, Kanade, Kazachstane, Bielorusku, 
Poľsku, Číne, na Kube, v Chorvátsku.. Na 
dobrej ceste je spolupráca s arabskými 
krajinami, dobre sa spolupracuje s Kubou 
a nedávno Celox otvoril pobočku v Nórsku, 
v Kazachstane, aj v Rusku. 

Tajomstvo úspechu

Úspešná podnikateľka, manželka, matka 
dvoch synov a dokonca už aj trojnásobná 
stará mama. Ako to všetko stíha a aký má 
recept na úspech? Predovšetkým ostala 
sama sebou a ostala predovšetkým člove-
kom s dobrým a veľkým srdcom. Hoci je 
úspešná, jej správanie je prirodzené, pre-
myslené a venuje sa aj charite. Miluje svoju 
rodinu, snaží sa rozumne stravovať i starať 
sa o seba, ale nič, ako hovorí jej manžel, 
nepreháňa. Má svoju obľúbenú kaderníčku, 
salóny, kam chodí nakupovať a vo veciach 
módy sa najradšej radí so svojimi nevesta-
mi, s ktorými má veľmi pekný vzťah. Ak sa 
dá, chodieva aj cvičiť, občas lyžuje a bicyk-
luje – dokonca niekedy príde na bicykli aj 

do práce. Skrátka, pohodová žena do 
koča i do voza! Najlepšie ju asi vystih-
nú slová jej manžela I. Fischera, kto-
rý prezradil, že sa do nej zaľúbil ešte 
ako sedemnásťročný a už o dvadsať 
minút si bol istý, že sa stane jeho že-
nou. Nemýlil sa a dnes už iba šťastne 
konštatuje: Za 37 rokov spoločného 
života som na nej nenašiel nič zlé, 
ani žiadnu zlú vlastnosť. Viem, že do-
konalí ľudia nejestvujú, ale myslím 
si, že moja manželka je v niektorých 
veciach naozaj 100-percentná. Mám 
ju veľmi rád.

Jana Vančová
Foto: Archív JUDr. I. Fischera

Pani Silvia Gašparovičová počas návštevy v Celoxe Viničné s manželmi Fischerovcami.

Pekné chvíle s najbližšími.
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Keď sa človek stáva rodičom, máva 
väčšinou predsavzatia, že sa bude 
snažiť byť svojim deťom maximálne 
k dispozícií. Je však potrebné, aby 
sme svojim deťom boli k dispozícií 
kedykoľvek?

Je veľa matiek, ktoré sa o tento „ideál neú-
navne usilujú, nemôžeme však povedať, že 
by to bolo vždy v prospech dieťaťa.

Skrátka deťom neustále oprašovanie, za-
mestnávanie, či zabavovanie nerobí dobre. Po-
trebujú totiž príležitosť sami si niečo vyskúšať 
bez rodičovských zásahov a často úplne iným 
spôsobom, aký by sme navrhovali my dospelí. 
Pocit slobody a samostatného rozhodovania 
je treba v deťoch  pestovať už od malička. Prí-
ležitostná nuda nemusí byť vždy len na škodu. 
Z dlhej chvíle môže vzniknúť veľa zaujímavých 
nápadov, ako využiť voľný čas. Deti, ktoré ro-
dičia neustále usmerňujú, pomaly strácajú 
schopnosť zabaviť sa samé. Ďalšie podnety 
a pokyny očakávajú od rodičov a tým sa vytvá-
ra začarovaný kruh: Rodičia chápu toto cho-
vanie ako potvrdenie, že sú pre svoje deti ne-
postrádateľnými animátormi – a dieťa je čím 
ďalej tým viac nesamostatnejšie a dožaduje 
sa nových nápadov a aktivít.

Nie sú to však len deti, kvôli ktorým by si 
rodičia mali dať občas „voľno“ vo výchove. 
Dôvodom sú aj oni sami. Každý totiž potre-
buje pravidelne opúšťať svoje stereotypné 
prostredie, aby načerpal  novú energiu a mo-
hol sa zase do neho vrátiť s novým elánom 
a chuťou meniť svoje „zabehané“ zvyky. Tak 
ako býva v niektorých rodinách samozrej-
mosťou, že si muž nájde  čas na futbalový 
tréningy či ochotnícke divadlo, malo by byť 
rovnako samozrejmé, že sa manžel postará 
o deti, keď má jeho žena hodinu angličtiny, či 
stretnutie s priateľkou.

Ďalším aspektom vedľa rodičovstva, na 
ktoré nemôžeme zabudnúť, je partnerstvo. 
Manželia potrebujú pre zdravý rast svojho 
vzťahu tráviť aspoň nejaký čas spoločne 
sami bez detí. Predpokladom je, že dieťa zve-
ríme niekomu, koho dobre pozná a dobre sa  
s ním cíti. Najťažšie to majú tí, čo svoje dieťa 
vychovávajú bez partnera. Napriek tomu je 
dôležité, aby aj oni mali šancu mať svoj voľ-
ný čas a pre túto možnosť sa pokúsili urobiť 
maximum. Požiadať prarodičov, priateľku, či 
susedku, s ktorou sa priatelia.

 Deti by mali vedieť, že aj keď sú rodičia 
doma, neznamená to, že patria k invetáru 
skrine s hračkami a že sa s nimi môžu kedy-
koľvek hrať. Ak mamka práve vysmáža rezne, 
alebo ocko opravuje elektrickú zásuvku, die-
ťa nemôžu byť v ich blízkosti. Ale dieťaťu musí 
byť požiadavka jasne formulovaná. S nesme-

lými prosbami nemáte šancu, aby dieťa po-
chopilo vaše želanie a vzalo ho vážne.

Naučte sa neponúkať dieťaťu celý váš čas, 
ale len jeho časti – tie však celé, bez obme-
dzovania. „ Teraz ma nechaj, idem urobiť túto 
vec a potom sa môžeme spolu hrať.“ Aby sa 
dieťa naučilo, ktorú dohodu akceptovať, mu-
síte sľub aj splniť. Ak práve vo chvíli, ktorú 
ste sľúbili svojmu dieťaťu zatelefonuje vaša 
priateľka a chce si s vami trochu „pokecať,“ 
dohovorte sa s ňou, že jej zavoláte neskôr.

Veľkú časť zamestnaných rodičov a pre-
dovšetkým matiek trápia výčitky svedomia, 
že deťom venujú málo času. Ale intenzívne 
prežitá rodina so svojim rodičom prinesie die-
ťaťu viac než celý deň plný nudy a nervózne-
ho napätia. Predstava sebaobetovania sa de-
ťom nie je hodná nasledovania. Veď uťahaní, 
podráždení a nešťastní rodičia môžu byť len 
ťažko dobrými rodičmi.

DeSAť Vecí VAšIch BAtOLIAtOK, 
ZA KtORýMI VáM RAZ BUDe 
NAjVIAc ĽútO

Alebo je vám smutno už dnes?

• Šušťanie plienok, keď behajú
• Ako medzi košieľkou a nohavičkami 

vykukujú ich brušká
• Ako vyslovujú slovo MAMA
• Aké vlhké sú ich bozky
• Ako sa vedia premeniť na batoliatka, 

keď sú unavené
• Ako im môžeš zmerať teplotu, len keď 

držíš ich ručičky
• Ako všetkému veria
• Spôsob, ako napodobňujú telefonovanie
• Ako vyzerajú ich vlásky, keď sa ráno 

prebudia
• Ako držia tvoju tvár vo svojich dlanič-

kách a hovoria „Mám ťa rád(a).“  

Rodina a deti
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DiEVČATKO mOJe
Sedela som potme v kuchyni nášho sídlisko-
vého bytu a čakala som na dcéru, ktorá už 
hodinu mala byť doma z diskotéky. Bola už 
skoro polnoc.

„Roztrhám ju ako hada!“ sľubovala som 
si v duchu. Bola som nahnevaná, ale ešte 
viac som sa o ňu bála. Len nedávno oslavo-
vala pätnáste narodeniny. Zhasnutý 
mobil ležal ticho predo mnou na 
stole. Nemám vypnuté zvonenie? 
Nie. Samozrejme, že nie. Odpadla 
by jej ruka, keby poslala aspoň sprá-
vu! V duchu som si pripravovala, 
čo všetko jej poviem, keď sa vráti. 
Nedá si to za klobúk,! Keď som ja 
bola v jej veku..... V tej chvíli ma ob-
lial studený pot. Vtedy som bola len 
o niekoľko mesiacov staršia, ako je 
dnes ona. Všetko sa mi to v sekun-
de vybavilo, ako by to bolo len vče-
ra. Čo? Najväčší prešľap v mojom 
živote.

So svojimi rodičmi som bývala 
v jednom malom mestečku neďa-
leko Bratislavy. Boli na mňa veľmi 
prísni. Držali ma veľmi nakrátko 
a oproti svojej dcére som v jej ro-
koch bola úplné teľa. Možno aj pre-
to som neváhala využiť prvú príleži-
tosť. Tanečné zábavy boli v našom 
mestečku známe, sála v kultúrnom 
stredisku doslova praskala vo šví-
koch. Mládež sa sem schádzala 
zo všetkých okolitých dedín. Za 
normálnych okolností by som o so-
botňajšom povyrazení si mohla len 
snívať, naši však vtedy odcestovali 
za vzdialenou tetou na Východ a ja som bola 
prvýkrát sama doma. Popoludnie som strá-
vila s kamarátkou. Vierka to poňala naozaj 
vo veľkom štýle. Doniesla nielen liter vína 
a cigarety, ale najmä plnú tašku oblečenia 
a šminiek, ktoré jej posielala sestra zo západ-
ného Nemecka. Prúser bol, že ja som v tom 
jej oblečení vyzerala oveľa lepšie ako ona. 
Vierka v posledných mesiacoch pribrala asi 
15 kilogramov a do tých najkrajších kúskov 
sa nezmestila. Nemôžem povedať, že by mi to 
vadilo, to veru nie! Lenže čím som bola kraj-
šia, tým bola Vierka smutnejšia. Pila, fajčila 
a nakoniec vyhlásila, že nikde nepôjde. To by 
bolo zlé, Vierka bola na zábave už najmenej 
šesťkrát a bez nej by som sa tam cítila strate-
ná. Zachránil ma mamin náhrdelník. Zavesila 
som jej ho na krk a s obdivom som povedala: 
„Teraz vyzeráš ako Samantha Fox. Krásne ti 
vyniknú najmä prsia!“ 

„Myslíš?“ pýtala sa Vierka a s obdivom sa 
pozerala do zrkadla. Ale čo mám robiť s tou 
sukňou, fakt ju nezapnem!

„Drží to? Drží! Natiahni si cez to tričko 
a hotovo. Boli sme hviezdy večera. Stále som 

tancovala, neustále niekto pre mňa chodil 
a všetci ma na niečo pozývali. Svet bol úžas-
ný a taký bol aj Miro. Vierka hovorila, že ho 
tu ešte nevidela. Vraj prišiel až od Trenčína 
a jednoznačne to bol najkrajší chlapec na 
parkete. Zábava sa blížila do finále a ja som 
mu čím ďalej tým viac dovoľovala. Potom už 

hrali len slaďáky a potom bol koniec. Lenže 
nikomu sa nechcelo ísť domov. Zvierala som 
Mirkovu ruku, čakali sme na chodníku pre 
kultúrnym domom na Vierku s jej chlapcom, 
ktorého zbalila pri poslednom tanci.

„Poďme ešte niekam,“ naliehal a tlačil sa 
na mňa celým telom.

„A čo keby sme ešte všetci išli k vám? Zo-
stalo tam najmenej pol fľaše vína,“ navrhla 
opitá Vierka. 

„Dobre!“ prekvapila som sama seba aj 
ostatných odvahou, za ktorou bol len a len 
alkohol. Z večierku si nič nepamätám, mala 
som ukážkové okno. Ale na prebudenie do 
druhého dňa nezabudnem do konca svojho 
života. A na vydesený výraz mojej mamy, kto-
rá ma zobudila, už vôbec nie. Hneď som zis-
tila, že Miro už vedľa mňa dávno neleží. Azda 
by sa mi aj uľavilo, keby som sa nerozhliadla 
okolo seba. Spúšť je len veľmi slabý výraz 
na to, čo som uvidela. Byt mojich poriadku-
milovných rodičov bol celkom zdevastovaný 
a čo bolo horšie, stratil sa nielen Miro, ale 
aj matkine šperky a otcova kožená bunda. 
Mala som doma peklo. Otec sa so mnou ne-

rozprával a matka sa za mňa hanbila. Akoby 
aj nie. Vyčítavo sa ma pýtala, čo má robiť. Má 
ísť na políciu, nahlásiť stratu šperkov a všet-
ko tam vyrozprávať? To by sa asi hanbou 
prepadla. Nezostalo jej nič iné, len stratené 
šperky oželieť a snažiť sa čo najrýchlejšie na 
všetko zabudnúť. Lenže na niektoré veci sa 

nedá zabudnúť. A to najhoršie malo 
len prísť. O týždeň neskôr som mala 
dostať menštruáciu a po ďalších de-
siatich dňoch stále nič. Myslela som 
si, že sa zbláznim. Taká som bola 
hlúpa! Asi po dvoch týždňoch som 
sa odhodlala navštíviť okresnú ne-
mocnicu. V dnešnej dobe antikon-
cepčných piluliek a tehotenských 
rýchlotestov sa to všetko zdá ne-
skutočné. Ale vtedy.... V snoch ma 
strašila potratová komisia. Cestou 
do nemocnice som bola rozhodnu-
tá spáchať samovraždu v prípade, 
že budem tehotná. Ako vo sne som 
sa dopotácala k vrátnici. Na infor-
mačnú tabuľu som cez slzy skoro 
nevidela, ale ten hlas za chrbtom 
som poznala až príliš dobre: „Čo 
tu robíš?“ Mama! Prišla vybrať ba-
bičkine lieky, preblesklo mi hlavou. 
Nedokázala som sa na ňu pozrieť. 
Začala som niečo hovoriť, ale slová 
z mojich úst vôbec nevychádzali. 
A potom som sa naplno rozplakala. 
Vrhla som sa jej do náručia a medzi 
vzlykmi som jej všetko porozpráva-
la. Myslela som si, že ma zabije, ale 
ona sa zachovala tak krásne, že jej 
to do smrti nezabudnem. Vypočula 

ma, utíšila a stále ma hladila po hlave. „Diev-
čatko moje,“ opakovala a boli to tie najkrajšie 
slová, aké som kedy počula. Nijaký odborník 
– psychológ, ani psychiater mi nevyhovorí, 
že to tehotenstvo som si vtedy sama vsuge-
rovala. Na gynekológii som sa ešte zapísala 
do poradovníka a bolo po probléme. Ak teda 
nepočítam, že zohnať v roku 1982 dámske 
vložky bol niekedy problém aj v okresnom 
meste. 

Zlosť na moju vlastnú dcéru, ktorá sa teraz 
ktovie kde tára, ma medzitým prešla. Strach 
o ňu vo mne zostal. Odhodlane som vzala 
mobil a sústredene som vytáčala čísla. Po-
slala som jej kredit za dvesto korún. Neverili 
by ste, ako taká maličkosť niekedy zaberie. 
Takmer okamžite zazvonil telefón:

„Mami, prosím ťa, nehnevaj sa, ušla mi 
električka a teraz v noci sú hrozne dlhé in-
tervaly,“ trošku si šliapala na jazyk, ale to mi 
bolo jedno. „Dobre, tak si zober taxík. Zapla-
tím ho,“ povedala som s úľavou v hlase. „Len 
už príď, dievčatko moje!“

Jana Lukešová 

Príbehy 
zo života
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Bola som jeho múzou 
Túžba odísť z domu z času na 
čas prepadne každého. Tento 
jav sa dá vypozorovať aj u úplne 
malých detí. Utekajú z pieskovis-
ka, snažia sa nahnevané vykrútiť 
z matkinej láskyplnej náruče, naj-
mä ak zistia, že s ich trojkolkou 
odchádza iné dievčatko, ktoré sa 
pred chvíľou nechala trpezlivo byť 
lopatkou. Odrastenejšie deti to 
ťahá do lesov, alebo k rieke a tam 
vyčkávajú, kým ich rodičia nájdu.

Výrastkovia s nejasnou budúc-
nosťou odchádzajú so železnou 
pravidelnosťou v deň vysvedčenia. 
Je to posolstvo rodičom, že žiť sa 
dá aj bez maturity. Čo môže „fotrík“ 
vedieť o amerických „selfmejdme-
noch“!.... Trápia sa za bankovou 
prepážkou od promócie a sporia 
na pokojnú starobu na chate.

U dievčat je motív odchodu 
z domu jednoduchší. Najčastej-
šie sú dva varianty. Odchádzajú 
kvôli chlapcom, neskôr kvôli mu-
žom. Úplne cudzím. Odchádzajú 
za nimi alebo od nich.

Aj ja som prešla touto školou 
života. Môj prvý ozajstný muž bol 
božský bohém. Nadaný maliar. 
Umeleckým vyjadrením mieril do 
svetových galérií. Niekedy mal 
depresie, že bude pochopený až 
po smrti, ako mnoho geniálnych 
umelcov. Často som mu stála ako 
model v nevykúrenom ateliéri. 
Moju skrehnutú postavu potom 
zohrieval vlastným telom tak čas-
to, že som prestala znášať teplo 
domova. Ani plač mojej hysterickej 
matky ma neprinútil k návratu.

Áno, stala som sa jeho múzou! 
Na jeho ceste k úspechu!

Silná ako Dora Maar po boku Pi-
cassa. Na rozdiel od Dory som po 
Majstrovom boku nestála s maliar-
skou paletou v ruke, alebo s fotoa-
parátom, ale s metlou a vareškou. 
Dora tiež s Majstrom nečakala die-
ťa. To by si mohla baliť kufre. Zato 
ja som bola tehotná. Chcel sa ma 
zbaviť. Chcel odísť do cudziny, ale 
našťastie mal neplatný pas. Býva-
lá manželka ho tiež nevzala späť. 
Býval u nej začínajúci rocker.

Od priateľa sochára sa vrátil už 
na druhý deň. Schátralý umelcov 
statok okupovali feťáci. Pestova-
ním maku sa pokúšali o návrat do 
bežného života. Môj Majster celý 
deň trhal hlavičky makovíc, večer 
sa zúčastnil na skupinovej terapii 
a o štvrtej ráno ho pri dojení kop-
la krava. Poobede sľúbil, že si ma 
vezme. Moja matka bola tentoraz 
napodiv úplne pokojná. Velenia 
sa, akože ináč, ujal otec. Je uzná-
vaný obchodník. Vymenil Majstrov 
studený suterén za slnečný ateliér 
s malebným výhľadom. Osobne 
ho priviedol na radnicu a do dla-
ne mu vtlačil snubné prstienky. 
Skontroloval platnosť občianske-
ho preukazu, aby neboli adminis-
tratívne zmätky. O umelcoch mal 
svoj názor! Zo zásady zlý. 

Pri svadobnej hostine v našej 
vile ho bez problémov odstrihol 
aj od alkoholu. Do večera s ním 
v pracovni preberal obchodné 
záležitosti, ktoré začali židovskí 
predkovia. Samozrejme, že nie s 
našimi! Rokovanie musím upres-
niť: išlo o prienik Majstrových ob-
razov na európsky umelecký trh. 
Na svadobnú cestu sme odišli do 
známej vily ministerstva zahra-
ničných vecí. Otec mal známych 
v diplomatických kruhoch a tak 
medové týždne boli zadarmo. Po 
návrate nás privítal novo zariade-
ný ateliér vôňou pečenej kačice. 
Úplne vyrovnaná matka práve 
prestierala pre štyroch. Otec bol 
ponorený do čítania katalógu 
prestížnej aukčnej sieni Sotheby-
´s. Matka si tiež po dlhom čase 
prišla na svoje. Vydrhla Majstrove 
palety s farbami vrátane rozrobe-
ného plátna prepletených nahých 
tiel diabla a a anjela. Medzitým 
stihla s modrými kačiatkami vy-
tapetovať detskú izbu (otec chcel 
vnuka), priviezť s chaty kolísku 
na obrovské dedinské bábätko 
predminulého storočia a natrieť 
biele špáry tehlového krbu.

Rodičia s nami zostali týždeň. 
Asi tak toľko trvala inventúra Maj-
strových diel skôr, než nastúpi 
dlhú cestu za slávou. V tom napä-

tom čase putoval za inšpiráciou 
po krčmičkách v starom meste. 
Matka zavelila na odchod v deň, 
kedy spiaceho majstra odlepila od 
čerstvo natretého maliarskeho sto-
janu. Zúfalo ho objímal. Bol úplne 
opitý. Matka je poriadkumilovná 
a tak mi manžela ešte očistila ace-
tónom. Neznáša pach alkoholu.

Náš prvorodený Tomáško sa na-
rodil predčasne. Bol taký drobuč-
ký, že som vždy musela prehrabať 
celú kolísku, kým som ho našla. 
Kojenie som zavrhla kvôli postave 
a instatná kaša bola ako betón. 
Hladný plač syna definitívne vy-
hnal Majstra do ulíc. K tomu všet-
kému ma vyhodili zo školy. To, že 
nebudem inžinierkou ekonómie, 
ma úplne dorazilo. Najviac to ale 
zasiahlo otca. Napodiv nás zase 
zblížila moja matka. Tomáško je 
teraz spokojný u mojich rodičov. 
Matka mi ho dočasne odobrala 
a ja som konečne mohla nadvia-
zať na prerušené štúdium ekonó-
mie. Zlatý ocko!! Dekana trošku 
pritlačil ku stene.

„Však on dobre vie za čo!“ za-
mrmlal niečo o sexuálnom vydiera-
ní menej zdatných študentiek. 

Moja láska už zase stojí pred sto-
janom a maľuje opäť to, čo matka 
umyla. S diablom bol hotový bez 
predlohy a ako anjel mu stála moja 
spolužiačka. Ja som sa na neho 
len veľmi málo podobala.

V bruchu mi kopal Peťko. Na-
rodil sa prenosený a nemohla 
som ho vybrať z kolísky. Matka 
usúdila, že je príliš tlstý a tak kilá 
zhadzoval u našich. Ja som mala 
svoje problémy. Študovala som 
piaty rok a bojovala som o po-
stup do druhého ročníka.

Majster odišiel na vidiek hľa-
dať neskazené modelky. Odkázal 
mi, že sa pri žatve zdrží. Odchá-
dzam z domu. Do našej útulnej 
vily bez vzruchov. Mám ich už 
naozaj dosť.

Mamka je na chate so svoji-
mi chlapcami. Otec sústredene 
ukrýva Majstrove obrazy do tajnej 
skrýše za knihovňou. „Tí Židia mali 
pod čapicou,“ mrmle s obdivom.

Po žatve sa Majster sťahuje 
naspäť do suterénu. To bude 
pád! Slnečný ateliér je napísa-
ný na otca. Ten vždy vidí život 
z praktickej stránky. Emócie na 
neho neplatia. Učím sa ako o ži-
vot, ocko má pre mňa miesto. Na 
ambasáde v Londýne! 

Vraciam sa domov
Včera som promovala. Po ôsmych 
rokoch útrap sa pýšim s titulom 
inžinierka ekonómie. Pre matku 
dvoch detí naozaj nadľudský vý-
kon! Ocko bol celý bez seba od 
šťastia. Moji chlapci boli pritom. 
Skoro som si ich poplietla s deťmi 
mojej sesternice. Naposledy som 
ich totiž videla vlani na Vianoce. 
Nesmeli ma rušiť pri štúdiu. Na 
oslavy nebol čas. V hale našej 
vily som vymenila náruč kvetov 
za zbalené kufre. Odchádzam za 
prácou. Čaká ma Londýn. Vytúže-
ná ambasáda. Ocko naozaj nikdy 
nesklame!

Pobozkala som chlapcov 
a matka mi dala najavo, že s nimi 
chce byť už sama. Ocko mi ukázal 
zdvihnutý palec pod krídlami lieta-
dla. Až tam si vymohol vstup. Ani 
by som sa nečudovala, keby sa pri 
štarte zahlásil ako kapitán lieta-
dla. Bude mi chýbať. Ale bola som 
pokojná. Všade má svojich ľudí. 
Na letisku Heathrow ma vyzdvihol 
švagor so sestrou. Tiež pracoval 
na ambasáde. Síce ako kurič, ale 
to je len krytie. Jeho špecialitou 
boli mŕtve schránky na londýn-
skych cintorínoch. V hodinkách 
mal minifotoparát a tak sme si 
hneď urobili niekoľko fotiek. Budú 
zadarmo! Sestra už desať rokov 
diaľkovo študuje filozofiu. Ocko sa 
na ňu nehnevá. Štúdium filozofie 
takmer nikdy nekončí.

Ambasáda na mňa dýchla do-
movom. V tmavej kuchynke pri 
sporáku sedel muž v spodkoch 
s lampasmi a nožom jedol čínske 
bravčové priamo z plechu. Bol to 
prvý tajomník úradu. 

„Aj na jedle sa dá ušetriť,“ 
zasvetil ma do tajov diplomacie 
a s bolestivým vzlykaním si na-

Drahý môj ocko, 
odchádzam z domu

Príbehy 
zo života
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tiahol nohu s trsom kŕčových žíl, 
ozdobenú vyšmatlanou papučou. 
Večer bol v klube na moju počesť 
mejdan. Nič na Oxford Street, 
ale v našej budove. Švagor ma 
všetkým, čo v Londýne pracovali 
pre vlasť, predstavil.

V ten večer som prvýkrát uvidela 
svoj Osud. Vyžarovala z neho veľ-
ká sila, levia hlava na ramenách 
grizliho. Mojich dlaní by sa do 
jeho rúk zmestilo desať. A hlas...? 
Pripomínal tóny z Bethowenovej 
Osudovej. Strašne som sa zami-
lovala! Nebola som sama. Môj 
Osud iskril ako vysoké napätie. 
Neznepokojila ma ani jeho man-
želka. Tá drobná osôbka jasne 
signalizovala, že stav ich manžel-
stva sa rovná nárazu Titanicu na 
ľadovec. Do môjho života vstúpila 
láska! Zo sveta veľkého biznisu. 

„Vyhýbaj sa holým zadkom!“ 
varoval ma pred odchodom ocko. 
Tentoraz ho nesklamem!!! Ne-
trvalo dlho a kufre som si balila 
znovu. Porušila som pravidlá dip-
lomatickej misie tajným pome-
rom s mojim Osudom. Odtajnila 
ho jeho žena. Teraz sa vznášal 
niekde nad Lamanchom. Mňa de-
sil ockov sklamaný pohľad. Videla 
som sa v hale rodinnej vily – bez 
práce, bez holého zadku, bez biz-
nismena. Bez budúcnosti. Ale ja 
som mala svoju lásku. A tá, ako je 
známe, hory prenáša. Zdolala ich 
pomerne skoro. Môj Osud za vo-
lantom strieborného auta, moja 
malá dlaň schovaná v jeho na 
riadiacej páke. Unášal na do hôr. 
Síce do slovenských, ale nič nie je 
zadarmo. Máme veľa času. Obaja 
sme bez práce. V chalúpke pod 
horami budeme sýtiť svoju lásku. 
Skrytí pred jeho väzenskou dozor-
kyňou a pubertálnymi výrastkami. 
Ešte som ich nevidela A už ich ne-
znášam. Nedala som to najavo. 
Čakala ma životná rola v dráme 
zvanej rozvod. Môj Osud naň za-
tiaľ nepočul. Zažil ho už dvakrát. 
„Teraz si užijeme!“ pred chalupou 
na mňa šibalsky mrkol.

„Ako inak,“ sladko som sa 
usmiala a postavila som sa ku 
sporáku. Ohriala som segedín 
od matky (jeho obľúbené jedlo). 
Z manželských postelí sme nevy-
liezli týždeň. Opúšťali sme ju len 
dvomi smermi. Ja k sporáku, kým 
sa minuli vajíčka. Môj Osud do kú-
pelne, kým sa minul prášok zo slo-
ních kostí. Kúpil si ho v Afrike. Na 
potenciu. Posledná noc. „A mám 
ťa!“ letel odkaz Šedej myši po noč-
nej oblohe. „Kedy ťa uvidím, lás-

ka moja?“ drvil ma Osud v náručí 
pred našou vilou. „Skoro. Keď sa 
rozvedieš!“ chladne som precedi-
la cez zuby. Ockova prešedivelá 
hlava súhlasne pritakávala. Netr-
valo dlho a ležali sme schúlení na 
válende v otcovej garsónke. Ocko 
si ju kedysi kúpil na vlastné kra-
tochvíle. Šedá myš sa rozvaľovala 
v byte, v garáži strieborné auto. 
Chalúpku devastovali puberťáci 
pod zámienkou svätého týždňa. 
Moji synovia zostali u matky. 
V garsónke pre nich nie je miesto. 
Bola som šťastná. Zajtra začína-
me podnikať. Spoločne budovať. 

Môj Osud už štvrtýkrát. Ocko nám 
predal jednu svoju firmu. O svadbe 
sa zatiaľ nehovorilo. Tešila som sa! 
„Nechaj ho vydýchnuť!“ radil mi 
ocko. „Potom ho pritlačíme!“ po-
vedal skúsene. Vôbec som o tom 
nepochybovala. Do roka sme mali 
firemnú vilu, firemné autá, firemné 
dovolenky. Tahiti, Havaj, Maledivy, 
Mauritius!

Moji dva diabli bývali u nás cez 
víkendy. Väčšinou sme neboli 
doma. Tak sa celkom bez problé-
mov vyrovnali s mojim Osudom. 
Ani svadba nenechala na seba 
dlho čakať. Vyriešila to choro-
ba mojej matky. Ťažko chorá na 
posteli slabým hlasom požiadala 
môj Osud o jeho ruku. Teda pre 
mňa. Inak by jej duša nenašla po-
koj. Osud plný ľútosti nad blížia-
cim sa koncom tejto vzácnej ženy 
určil najbližší možný dátum.

Svadba sa konala v hoteli pre 
podnikateľskú elitu. Hostina tr-
vala celý víkend. V nedeľu večer 

nám uzdravená matka priviedla 
mojich dvoch šibalov. Osud vyze-
ral rozčarovane. Ocko ale rýchlo 
prešiel do pozície veriteľa.

„Hlavne zdravie,“ usmial sa na 
neho povzbudivo. „Zázrak!“ vy-
strelil rukou oproti matke.

„A mám ho!“ odkázala som 
v duchu Šedej myši, keď sme si 
s Osudom pripili firemným šam-
panským. Guľôčky kaviáru sa lesk-
li v zrkadlovej miske ako diamant 
na mojom snubnom prsteni.

Božský deň! Žmúrim do slnka 
z okna spálne. V záhrade ohý-

na chrbát záhradník. Vytrháva 
z trávniku púpavy a sedmokrá-
sky. Chcem pravý anglický tráv-
nik! Tak ľahko to nevzdám, ako 
kedysi anglický veľvyslanec. 
V panike opustil Bratislavu kvôli 
sedmokráskam. Zbabelec.

Je len desať hodín ráno, ale 
v dome je živo. Naša slúžka už 
upratuje. Ola je z Kazachstanu. Pr-
výkrát videla vysávač v americkom 
seriály, druhý raz u nás. Ale rýchlo 
sa učí. Akoby aj nie! Je lekárka. 
Dávam jej vak šatstva po babič-
ke. Rada robím personálu radosť. 
Dnes sa zoderiem. Obleky môjho 
Osudu musia ísť do čistiarne. Po-
tom ma čaká tenis s osobným tré-
nerom, popoludní kozmetika a ve-
čer party s bankármi. Na parníku. 
Cítim jednoduché ľudské šťastie. 
Ešte pohľad do vreciek, či tam ne-
zostal nejaký dolár. Môj Osud sa 
práve vrátil z New Yorku a je taký 
roztržitý! Doláre som nenašla, zato 
vstupenky do Metropolitne opery. 

A hneď dve. Nechce sa mi veriť, 
že by šiel inde ako na hokej a ešte 
aj kupoval vstupenky. To sa bude 
ocko diviť! Neskoro v noci sa môj 
Osud priznal. Bola to letuška Eva. 
Má dvadsaťosem. Vek na vydáva-
nie a dieťa. Nič horšie ma nemohlo 
stretnúť. Zažila som to na vlastne 
koži. Aj ja som kedysi svojmu Osu-
du povedala: „Uvidíme sa, keď sa 
rozvedieš!“ Svet sa mi rútil ako pri 
zemetrasení.

Môj Osud zaspal. Škrabance 
na tvári od mojich gelových nech-
tov ho vôbec nevzrušili. Píšem 
mu list. O sklamaní. O bolesti. 
O zrade. O našej láske. Čo som 
pre neho urobila. Nenávidím ho. 
Nemôžem bez neho žiť. Vypila 
som fľašu whisky. Zaspala som 
pod stolom. V ruke list na rozlúč-
ku. Ráno ma Ola prikryla dekou. 
Asi si skoro vyrazím. 

Už tretí deň som u kamarátky. 
Volá sa Eva. Už meno napovedá, 
že zlomí rebro každému Adamovi. 
Tri roky som s ňou neprehovorila. 
Strašne mi závidela môj Osud. 
Vrelo ma prijala. Práve sa tretí 
raz rozviedla a tak mi rozumie. 
Je rodený taktik. Preto jej v živote 
všetko vychádza. Len účty nemá 
kto platiť. Už tretí deň ma nik 
nehľadá. Môj osud už určite zo-
šalel, že nie som doma. Predsta-
vujem si, ako obvoláva všetkých 
známych. Po pätnástich dňoch 
euforických pitiek s kamarátkou 
konečne vážim štyridsaťpäť ki-
logramov. Bez námahy! Balím 
sa a vraciam sa domov. V dome 
sa svieti. Francúzske okno na te-
rasu mi ponúka otrasný pohľad. 
Môj Osud pozerá televíziu a sme-
je sa. Zločinec! Pred sebou fľašu 
whisky, v ústach cigara. Pätnásty 
deň bezo mňa a vyzerá nechutne 
spokojný. Volám ockovi. Už ide. 
Otvára si vlastným kľúčom. Po 
stole v jedálni porozkladá nevy-
hnutné zmluvy a spisy. Môj Osud 
preľaknutý vstáva a podpisuje 
plné moci. Dobrovoľne mi odo-
vzdáva vládu nad našou firmou a 
jej sestrami. Ruší svoje podpisové 
práva k bankovým účtom a pod-
pisuje nový domáci poriadok. 
Napríklad: okamžité ukončenie 
pomeru s letuškou Evou, prefero-
vať domáce prostredie, venovať 
sa svojej žene, večerné odchody 
len na 15 minút na pivo. 

Zapálim si cigaretu a s chuťou si 
dám portské. S láskou spomínam 
na ocka. V budúcom živote by som 
zase chcela byť jeho dcérou.  
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24.00 – 3.00
Obnova buniek
Nervový systém odpočíva a je úplne pokojný. Udalosti z predo-
šlého dňa, ktoré sme zažili, sa strácajú, ukladajú sa do našej 
pamäti.

3.00 – 7.00
Fáza prebúdzania
Pomaly, ale isto stúpa krvný tlak, rovnako sa zrýchľuje srdcový 
tep. Prestáva sa tvoriť spánkový hormón melatonín. Každý človek 
môže mať túto fázu trochu posunutú, a preto nie je úplne zdra-
vý tzv. letný či zimný čas. V mnohých prípadoch ho organizmus 
zvyčajne pociťuje.

7.00 –9.00
Čas pre výdatné raňajky
V tomto čase si doprajme ľahký telocvik, aspoň niekoľko minút 
a po ňom výdatné raňajky. Telo prijíma všetky výživné látky bez 
toho, aby si vytváralo tukové rezervy. A ešte niečo: každý, kto 
riadne a hojne raňajkuje, je nielen zdravší, ale dokazateľne má 
aj lepšiu pamäť.

9.00 – 11.00
Obdobie najvyššej kreativity a koncentrácie
Toto je čas najvyššej výkonnosti, ale aj najlepšej koncentrácie. 
Organizmus je oddýchnutý, stúpa hladina adrenalínu aj telesná 
teplota. Dôležité úlohy, ktoré chceme splniť a žiadajú si do-
konalé sústredenie, aby sme mali robiť práve v tomto čase. 
Lepšie ich bez väčšej námahy zvládneme. Všetko čo stihneme, 
mali by sme urobiť práve v týchto hodinách. Potom to totiž ide 
s výkonnosťou dolu.

12.00 – 13.30
Nezabúdať na obed !
Útlm v pracovnom nasadení bez ohľadu na to, čo robíme. Práve 
preto je to najlepší čas na obed alebo aspoň krátku prestávku 
pri káve a občerstvení. Dôležité je obedovať pravidelne práve 
v tomto čase. Kto si nájde čas na obed, môže neskoršie kvôli 
nepravidelnému stravovaniu rátať s žalúdočnými vredmi. Hovoria 
o tom mnohé skúsenosti. V tomto čase treba chodiť napríklad aj 
k zubnému lekárovi, pretože vtedy je vyšší prah bolestivosti.

14.00 – 19.00
Najviac energie
Tento úsek dňa, či skorého večera je veľmi vhodný na akýkoľvek 
druh športu. Práve vtedy sme totiž v dokonalej fyzickej forme. 
Po práci by sme sa mali venovať športu, cvičeniu, vychádzkam, 
práci v záhrade a podobne. Vybíjame si tým prebytok energie. Na 
najvyššom stupni sa nachádza aj dlhodobá pamäť.

Od 19.00
Začiatok pokojnej fázy
Začína sa tvoriť spánkový hormón. Telo si vyžaduje odpočinok, 
pokojnú večeru, kúpeľ, starostlivosť, prípadne malú prechádzku 
pred osprchovaním. V tomto čase by sme sa už nemali podľa 
možnosti vzrušovať. Ide o dôležitú prípravu na dobre, zdravo 
prespatú noc.

22.00
Srdcový tep sa spomaľuje
Svalstvo sa uvoľňuje, začína stúpať hladina malatonínu v krvi. 
Presne 30 minút potom, čo zaspíme, telo začína spracovávať 
tuky. Práve v tomto čase rastú vlasy a nechty. Nastáva celkový 
pokoj nervového systému.

biOlOgicKé HODiNy

celý deň by sme mali prežiť s vlastným rytmom. 
Čo teda znamená, že treba poznať svoje biologické 
hodiny. Ak ich ovládame, tak je dobre, lebo práve 
ony nám určujú, kedy treba jesť, spať, pracovať, 
oddychovať alebo športovať. Každý, kto si svojich 
dvadsaťštyri hodín rozdelí podľa tohto cyklu 
žije oveľa zdravšie, čiže aj múdrejšie a je oveľa 
výkonnejší, aj spokojnejší. neraz je veľmi jednoduché 
správne sa o seba postarať. len treba vedieť, čo 
náš organizmus potrebuje. tu sú zozbierané názory 
odborníkov z renomovaných zahraničných pracovísk, 
ktorí deň všedný, čo sviatočný rozdeľujú takto:
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Thajsko a Kuba bez medzipristátia
Mexiko, SAE, Keňa, Maledivy.. 

Pobaľte sa do EXOTIKY!

Zľava až 15% do 20.11.2008!

www.firotour.sk
Bratislava 02/59204020 l Žilina 041/5000201 l Košice 055/7292285

Opýtali sme sa

Andrej U., barman, 27 r., Bratislava
UNIKASU využívam, pretože COOP Jednotu
mám neďaleko práce a chodie vam tam
nakupovať. Je pre mňa výhodné, že naraz
vybavím aj platbu účtov a že nemusím
mať pripravenú hotovosť – aj za účty sa
dá platiť kartou. Dokonca odkedy existuje
UNIKASA vôbec už nechodím na poštu,
všetky účty, ktoré dostávam, sa dajú zaplatiť 
v Jednote. Uvítal by som rozšírenie počtu predajní, stalo sa
mi niekoľkokrát, že som navštívil inú Jednotu, kde mi účty
nevzali. 

Augustína R., dôchodkyňa, 61 r., Košice
UNIKASOU platím kozmetiku AVON 
aj účet za telefón od T-com a veľmi to
vítam, pretože je to lacnejšie aj rýchlej -
šie. Aj keď je v Košiciach málo predajní
so službou UNIKASA, mám jednu 
v dosahu a vyberám si ju, keď potrebu-
jem, aby platba bola pripísaná rýchlo. 

Z praxe viem, že UNIKASOU moje peniaze prídu už za 2 dni,
poštou to trvá obvykle 5 dní. Okrem toho UNIKASOU za účet
do 1000 korún zaplatím 6 korún, na pošte je to viac. Uvítala
by som, keby sa dali platiť všetky účty UNIKASOU, pretože
mi pri pokladni povedali, že účty bez čiarového kódu sa
UNIKASOU platiť nedajú. 

Peter M., živnostník, 43. r., Galanta
Informáciu o UNIKASE som dostal spolu 
s účtom v obálke a išiel som to vyskúšať.
Myslím, že je to cel kom výhodný spôsob
platenia účtov, prebehlo to rýchlo a
hladko. Milo ma prekvapila aj sladkosť,
ktorú som pri pokladni dostal zadar mo.
Myslím, že je to celkom dobrá vec, určite
by sa to malo rozšíriť na všetky predajne, aby sa ľudia s plat-
bou účtov nemuseli zdržiavať a vyhľadávať poštu. 

Využívate 
službu UNIKASA?

Rozhovor o službe UNIKASA

ROZHOVOR S ING. OĽGOU
SZABÓOVOU, NÁMEST-
NÍČKOU PRE FINANCIE 
A ÚČTOVNÍCTVO, 
COOP JEDNOTA NOVÉ
ZÁMKY, S.D.

Vážená pani Szabóová, aké bolo Vaše prvé
stretnutie so službou UNIKASA?
Prvýkrát som počula o službe UNIKASA
pri prezentácii tejto služby od zástupcov
Citibank (Slovakia), a.s. ktorí prišli nášmu
družstvu predstaviť nový produkt –
platbu šekov v predajniach cez platobné
terminály. 

Čo nové priniesla služba do života predaj -
ní?
Našou snahou bolo priniesť zákazníkom
našich predajní novú pridanú hodnotu ako
aj konkurenčnú výhodu a našli sme ju 
v službe UNIKASA. Ponúkli sme alternatívu
pre zákazníkov, ktorým z rôznych dôvodov
nevyhovoval dlhý čas čakania na poštách
alebo ich prevádzková doba. Títo zákaz -
níci môžu uhradiť svoje šeky spolu s ná -
kupom v našich predajniach. Okrem toho
je značnou výhodou aj možnosť platby
šekov platobnou kartou. 

Aké reakcie klientov ste zaznamenali?
Reakcie zákazníkov v začiatku poskyto-

vania služby UNIKASA boli rôznorodé.
Niektorí to privítali pozitívne hneď na za-
čiatku, iní mali do určitej miery obavy
súvisiace so správnym zúčtovaním
platby, niektorí sa zase obávali zníženia
priechodnosti pokladní. Dnes už môžem
povedať, že drvivá väčšina zákazníkov
je so službou UNIKASA spokojná, po čia -
točné obavy sa vytratili a s roz ši rovaním
počtu partnerov rastie aj po čet zá -
kazníkov platiacich svoje šeky v na šich
predajniach. 

Ako hodnotíte spoluprácu s partnerom
Citibank?
Spoluprácu so Citibank hodnotím veľmi
pozitívne, nakoľko v priebehu už viac ako
trojročnej spolupráce sa medzi nami
vytvorili i pevné pracovné záväzky. Spolu -
práca so Citibank nespočíva len vo využí-
vaní služby UNIKASA, ale spoloč ne sme
rozpracovali aj projekt vyplácania zliav
našim zákazníkom, ktorý bol veľmi
úspešný. Pracovníci Citibank sú ústretoví
a ochotní poradiť, pomôcť alebo vyriešiť
prípadný problém. 

Čo nové pripravujete do ďalšieho obdobia
v súvislosti so službou?
Pretože veľa našich predajní je v obciach,
kde obyvatelia nemajú možnosť výberu
hotovosti z bankomatov, v krátkom čase
zavedieme pre zákazníkov ďalšiu službu,
a to výber hotovosti prostredníctvom 
platobnej karty s použitím terminálu
Citibank. Nová služba Cash back umožní
získať hotovosť v určitej obmedzenej
výške pri platbe kartou za nakúpený
tovar a je veľký predpoklad, že ohlas 
u zá kazníkov bude priaznivý. 

Ďakujeme za rozhovor. 

Ako sa darí službe UNIKASA v regiónoch?

...

Po zaplatení vášho účtu službou UNIKASA si odložte po klad-
ničný doklad z logom UNIKASA. Automaticky sa dostávate
do zlosovania o 3 letecké víkendové zájazdy do Ríma,

Londýna, alebo Paríža pre dve osoby!
Súťaž UNIKASA trvá od 1. októbra do 31. októbra 2008,
zlosovanie sa uskutoční 5. novembra 2008. 

Stačí výhodne zaplatiť účty a môžete vyhrať 3 x víkendový zájazd!
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JEDNODUCHOSŤ – zaplatenie účtu prostredníctvom služby
UNIKASA je také rýchle a jednoduché, že ho zvládne zaplatiť
každý, rovnako ako bežný nákup. 

DOSTUPNOSŤ – sieť predajní COOP Jednota má široké pokry-
tie a otváracie hodiny umožňujú platbu aj v neskorších hodi -
nách alebo cez víkend.

VÝHODNÁ CENA – za účet do 1000 Sk je poplatok za spraco -
vanie 6 Sk, pri účte nad 1000 Sk je poplatok 10 Sk.

HOSPODÁRENIE S ČASOM – kvôli platbe účtov nie je potrebné
chodiť na dve miesta, nákup aj platbu účtov je možné spojiť
a vybaviť naraz. Prostredníctvom služby UNIKASA môžete
naraz zaplatiť ľubovoľný počet účtov.

ÚČTY MOŽNO UHRÁDZAŤ V HOTOVOSTI ALEBO
PLATOBNOU KARTOU – sumu za účet zaplatíte
rovnako, ako bežný nákup, teda je možné
použiť buď platobnú kartu alebo hotovosť.

BEZPEČNOSŤ A RÝCHLOSŤ TRANSAKCIE
– celý proces platenia účtov prostred-
níctvom služby UNIKASA je od momentu zo-
sní mania účtu, až po pripísanie prostriedkov na
účet vydavateľa šeku garantovaný spoločnosťou
Citibank (Slovakia) a.s., ktorá je členom medzi -
národnej finančnej skupiny Citi.

Vaše účty môžete platiť v sieti predajní COOP Jednota 
na celom uzemí Slovenska počas výhodných otváracích hodín!

Pri pokladni predložte 
váš účet – faktúru alebo 

poštovú poukážku.

Pokladníčka jednoducho
načíta údaje z čiarového 

kódu do terminálu UNIKASA.

Sumu za účet zaplatíte
v hotovosti, alebo platobnou 

kartou.

Navštívte niektorú z 1800
predajní COOP Jednota 
označených zeleným 

logom UNIKASA.

Viac informácií na www.unikasa.sk

• Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
• AVON Cosmetics, spol. s r.o.
• CitiFinancial, divízia Citibank 

(Slovakia) a.s.
• Home Credit Slovakia, a.s.
• Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
• Orange Slovensko, a.s.
• ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.
• Podtatranská vodárenská prevádz ková

spoločnosť, a.s.
• Q B E poisťovňa, a.s.
• Slovak Telekom, a.s.
• Stredoslovenská energetika, a.s.

• Stredoslovenská vodárenská 
prevádz ková spoločnosť, a.s.

• T-Mobile Slovensko, a.s.
• Trenčianska vodohospodárska 

spo loč nosť, a.s.
• Turčianska vodárenská

spoločnosť, a.s.
• Union poisťovňa, a. s.
• UPC BROADBAND

SLOVAKIA, s.r.o.
• Východoslovenská 

energetika a.s.
• Západoslovenská energe tika

a.s.

Službou UNIKASA môžete platiť účty týchto spoloč ností: Vaše účty môžete platiť v 1800 predajniach 
COOP Jednota na celom Slovensku:

1 – 30 predajní 
v okrese

31 a viac predajní
v okrese
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