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Parná vložka MOON 
20/24 cm

4 body + 22,48 € 
Bežná cena 44,95 €

Hrniec MOON 20 cm 
+ pokrievka, 3,7 l

6 bodov + 34,25  € 
Bežná cena 68,50 €

Panvica MOON 28 cm 
+ pokrievka, 4,2 l

12 bodov + 57,75 € 
Bežná cena 115,50 €

Hrniec MOON 16 cm 
+ pokrievka, 1,6 l

4 body + 26,75 € 
Bežná cena 53,50 €

Hrniec MOON 24 cm 
+ pokrievka, 6,3 l

8 bodov + 46,75 € 
Bežná cena 93,50 €

Príbor BergHOFF 
4-dielny 

2 body + 6,75 € 
Bežná cena 13,50 €

Nakúpte v COOP Jednote od 7. októbra  2013 do 15. januára 2014 a za každý nákup v hodnote  
7 € získate 1 bod, ktorý vlepíte do hracieho leporela. Pri dosiahnutí úrovne 2, 4, 6, 8 alebo 12 
bodov si môžete kúpiť špičkové kvalitné hrnce, panvicu alebo príbor BergHOFF so zľavou 50%. 
Viac info o akcii na www.coop.sk.

Za každý nákup v hodnote 7 € dostanete 1 bod a 

môžete si kúpiť kvalitné hrnce 

a príbor BergHOFF so zľavou

CO-13055-POSM_nadielka_205x280.indd   1 10-Dec-13   16:40:22
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Onedlho bude za nami rok 
2013. Ktoré udalosti počas 
neho najviac zasiahli do života 
a aktivít spotrebných družstiev 
a ako sa s nimi vyrovnali?
Na začiatok chcem povedať, že 
sme veľmi pozitívne vnímali akti-
vity ministra pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka a veterinárnej 
služby vo vzťahu k dovozom ne-
kvalitných produktov. Konečne 
sa v tejto oblasti začal robiť po-
riadok. Zistenia boli alarmujúce 
a veru často sme sa čudovali, čo 
všetko prúdi cez hranice z okoli-
tých štátov a dáva sa do obehu 
ako potravina na ľudskú výživu.

Pozitívnu podnikateľskú atmo-
sféru ovplyvňuje stabilné podni-
kateľské prostredie. Tu pôsobí 
viacero vplyvov. Vyberiem len 
legislatívu. Sme toho názoru, že 
niektoré zákony zbytočne skom-
plikovali podnikanie v oblasti 
obchodu a nedosiahli cieľ, na 
ktorý boli prijaté. Spomeniem zá-
kon o neprimeraných podmien-
kach..., novelu Zákonníka práce, 
ERP, obaly atď. Pristavím sa pri 
novele zákona o potravinách, 
a to v časti pokuty. Vo všeobec-
nosti platí, že pokuta, respektíve 
sankcia, má vychovávať. Vieme 
aj to, že má aj bolieť. Myslíme 
si však, že nemá byť likvidačná. 
Žiaľ, takzvaná jogurtová pokuta 
vo výške 1 milióna eur je pre živ-
nostníkov, malých a stredných 
podnikateľov v obchode likvi-
dačná a pre veľkých predstavuje 
značné ohrozenie. Jej uplatnenie 
bude mať nedozerné následky aj 
na nezamestnanosť v regiónoch. 
Takáto neprimeraná tvrdosť zá-
kona pri nie významnom pochy-
bení určite nie je na mieste.

Z ďalších vplyvov spomeniem 
ešte vysokú mieru nezamestna-

nosti, ktorá predikuje správanie 
spotrebiteľov v obchode a zme-
nu ich nákupných a spotrebných 
zvyklostí, lebo majú hlbšie do 
vrecka. Ďalej vysokú DPH na po-
traviny v porovnaní s okolitými 
štátmi a jej vplyv na rozvoj ná-
kupnej turistiky v prihraničných 
oblastiach. Nesmieme opome-
núť ani silnejúce konkurenčné 
prostredie otváraním prevádzok 
zahraničných reťazcov v priamom 
kontakte s našimi predajňami 
a preskupovanie síl vo vnútornom 
obchode novými akvizíciami.

Ako hodnotíte v súčasnosti 
postavenie COOP Jednoty 
na trhu?
Úsilie COOP Jednoty udržať svoje 
postavenie na trhu s potravinami 
hodnotím ako úspešné. Eviduje-
me nárasty obratu nielen z dôvo-
du otvorenia nových predajní, ale 
aj v pôvodnej maloobchodnej sie-
ti. Pribudlo asi 30 novopostave-
ných predajní prevažne supermar-
ketov a zásadnou rekonštrukciou 
prešlo viac ako 60 prevádzok. 
Taktiež začalo svoju činnosť nové 
logistické centrum Žilina, ktoré 
zabezpečuje kompletný sortiment 
pre 4 regionálne COOP Jednoty. 
Veľmi intenzívne pracujeme na 
mnohých interných projektoch, 
ktoré majú napomôcť zvýšiť náv-
števnosť predajní aj ich efektív-
nosť. Spomeniem z nich projekty 
Forfresh a riadenie tovarových zá-
sob, ktoré menia štruktúru a roz-
sah ponuky v celej sieti viac ako 
2 300 predajní. Podstatný je cieľ 
zabezpečiť pre našich zákazní-
kov trvalú dostupnosť čerstvého 
sortimentu a všetkých ostatných 
tovarov, o ktoré prejavujú záujem. 

Náš komunikačný koncept s ve-
rejnosťou založený na podpore do-
mácej produkcie sa vníma veľmi 
pozitívne. Aj vďaka nemu sa po-
darilo dosiahnuť to, že zákazníci 
častejšie pozerajú, čo kupujú, ale 
hlavne, kde to bolo vyrobené. Sú-

časť našej stratégie je podpora do-
mácej produkcie, čo v praxi potvr-
dzuje, že 74 % ponúkaných tovarov 
je vyrobených na Slovensku.

Príchod nového roka znamená 
aj nové ciele a úlohy pre 
COOP Jednotu. Ktoré z nich 
považujete za kľúčové?
V centre našej pozornosti je len 
a len zákazník. On rozhodne 
o tom, dvere ktorej predajne otvo-
rí. Je na nás a na našich spolu-
pracovníkoch, aby to bolo práve 
u nás. Pri pohľade do budúcnosti 
máme svoje predstavy, vízie, oča-
kávania. Máme aj svoje tromfy, 
o ktorých by som však dopre-
du nechcel hovoriť. Mnoho vecí 
bude záležať na tom, ako bude 
rásť hospodárstvo u nás a v celej 

Európskej únii, ako porastie za-
mestnanosť, ako sa zlepší vymo-
žiteľnosť práva a ako sa celkovo 
zlepší podnikateľské prostredie. 
My očakávame, že predajne 
COOP Jednoty budú zákazníci 
v roku 2014 navštevovať častej-
šie ako v tomto roku. Zatiaľ ešte 
priemerná výška nákupov neza-
znamená podstatné zmeny. Uva-
žujeme o oveľa razantnejšom za-
vádzaní elektronizácie do našich 
služieb, či už ide o samoobslužné 
pokladnice, elektronické cenovky 
a plošné využívanie komunikácie 
cez elektronické a mobilné médiá 
(mobilizácia). Taktiež budeme po-
kračovať vo výstavbe nových pre-
dajní a v posilňov aní konceptu vi-
dieckych supermarketov a Tempo 
supermarketov.

rok 2013 
v COOP Jednote Slovensko 
s predsedom predstavenstva 
Gabrielom Csollárom
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Lýdia 
Eckhardt
Uznávaná módna 
návrhárka
Energiou nabitá a doslova „rádioaktívna“ kolekcia, 
vytvorená pre nedávnu módnu prehliadku, 
rozohrala mólo farbami a dobrou náladou, v ktorej 
sa niesol nielen celý večer, ale i After Party 
a prezentácia mladých podnikateľov po prehliadke. 
Úlohu modelky si na móle vyskúšala aj sympatické 
rozhlasové a televízne moderátorky.
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Okrem mladých umelcov sa na prehliadkovom móle v do-
konalej symbióze s najnovšou kolekciou Lýdie Eckhardt 
predviedli aj značkové modely kabeliek z luxusnej predaj-
ne CUBE, kolekcia šperkov STYLO, špeciálne vytvorená 
k jednotlivým kolekciám, ale i hriešne krásna kolekcia 
obuvi od prestížnej talianskej značky FIORANGELO.

Každá z modeliek sa na móle mohla vcítiť do úlohy skutočnej hviezdy večera 
v očarujúcej večernej kolekcii aj vďaka šikovným rukám vizážistov a profesio-
nálnych kaderníkov. 
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Deň možno začať aj oveľa príjemnejšie a za-
čiatok podstatne ovplyvňujeme jeho priebeh. 
Skúsme sa vzdať polhodinky ranného spán-
ku a vyskúšajme kroky pre zdravie. Spríjem-
nime si každý deň, upevníme zdravie a posil-
níme obranyschopnosť organizmu, predĺžime 
si mladosť a život.

Očakávanie príjemného dňa
Nevyskočme hneď z postele na rovné nohy. 
Ešte so zatvorenými očami v príjemnom po-
lospánku si predstavme, že očakávané uda-

losti dnešného dňa dopadnú pozitívne, pod-
ľa našej predstavy. „Čaká ma príjemný deň. 
Pokojne príjmem všetko, čo mi dnešný deň 
prinesie.“

Prebudenie tela
Prebudíme svoje stuhnuté telo. Najprv sa 
10-krát zhlboka nadýchneme a pomaly vy-
dýchneme (nádych aj výdych nosom) a na-
sleduje 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 výdychom 
pripažíme a uvoľníme sa – striedavo,  
3-krát obidve strany, (pri všetkých cvikoch 
pri naťahovaní nohy prepíname dopredu 
pätu, aby sme natiahli stiahnuté zadné 
svaly na nohách).

• vzpažíme a natiahneme krížom pravú ruku 
a ľavú nohu, s výdychom pripažíme a uvoľ-
níme sa striedavo, 3-krát obidve strany.

• vzpažíme a súčasne s nádychom natiah-
neme obidve ruky aj nohy, napneme svaly 
celého, s výdychom pripažíme a uvoľníme 
sa – opakujeme 3-krát.

Vstaneme pomaly a s úsmevom. Stačí nie-
koľko dní a pocítime lepšiu ohybnosť celé-
ho tela, prekrvením svalov a kĺbov zlepšíme 
okysličenie a výživu buniek a rozprúdime 
v tele životnú energiu.

Ranná očista
• čistenie zubov je neodmysliteľnou sú-

časťou rannej hygieny, pridajme k nemu 
aj masáž zubných lôžok (upevňuje zuby 
– prevencia proti paradentóze): spojme 
vrchnú a spodnú čelusť, zuby oproti sebe 
a 10-krát s nádychom stlačíme, výdrž 
a s výdychom uvoľníme.

• čístením jazyka odstránime povlak, ktorý 
je výsledkom čistenia našich vnútorných 
orgánov, ich energetické dráhy končia 
na jazyku od pľúc na hrote jazyka až po 
hrubé črevo pri koreni: pred zrkadlom vy-
plazíme jazyk a lyžičkou stiahneme po-
vlak od koreňa.

• čistenie očí je najúčinnejšie studenou vo-
dou – vodu naberieme do dlaní a nechá-
me ju pôsobiť na oči a celú tvár – zopaku-
jeme 5 až 10-krát (prekrvuje očné svaly 
a nervy, zlepšuje zrak, otužuje).

• masáž tela nasucho sisalovou žinkou 
prekrvuje pokožku, čistí póry od odmum-
retých kožných buniek, podporuje očistnú 
a dýchaciu 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 nakoniec šiju a krk. Nasledu-
je sprcha, spočiatku začnime striedaním 
teplej a studenej vody, zakončíme vždy 
chladnou, neskôr nám nebude robiť stále 
chladnejšia voda. 

Prebudenie trávenia
Vytlačíme šťavu z jedného citróna, zriedime 
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 orgánov. 
Skúsme dopoludnia jesť len ovocie, prípad-
ne ovsené vločky s ovocím alebo celozrnný 
chlieb s troškou masla alebo oleja. Pozitív-
ne účinky na zlepšenie trávenia pocítime 
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

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. 

AkO zAčAť PEkný dEň?
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Každý, kto si svojich dvadsaťštyri hodín 
rozdelí podľa tohto cyklu žije oveľa zdrav-
šie, čiže aj múdrejšie a je oveľa výkonnejší, 
aj spokojnejší. Neraz je veľmi jednoduché 
správne sa o seba postarať. Len treba ve-
dieť, čo náš organizmus potrebuje. Tu sú 
zozbierané názory odborníkov z renomo-
vaných zahraničných pracovísk, ktorí deň 
všedný, čo sviatočný rozdeľujú takto:

24.00–3.00
Obnova buniek

Nervový systém odpočíva a je úplne 
pokojný. Udalosti z predošlého dňa, ktoré 
sme zažili, sa strácajú, ukladajú sa do na-
šej pamäti.

3.00–7.00
Fáza prebúdzania

Pomaly, ale isto stúpa krvný tlak, rovna-
ko sa zrýchľuje srdcový tep. Prestáva sa 
tvoriť spánkový hormón melatonín. Každý 
človek môže mať túto fázu trochu posunu-
tú, a preto nie je úplne zdravý tzv. letný či 

zimný čas. V mnohých prípadoch ho orga-
nizmus 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 ra-
ňajkuje, 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 od-
dýchnutý, stúpa hladina adrenalínu aj te-
lesná teplota. Dôležité úlohy, ktoré chceme 
splniť a žiadajú si dokonalé 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 obedo-
vať pravidelne práve v tomto čase. Kto si 
nájde čas na obed, môže neskoršie kvôli 

nepravidelnému stravovaniu rátať s ža-
lúdočnými vredmi. Hovoria o tom mnohé 
skúsenosti. V tomto čase treba chodiť na-
príklad aj k zubnému lekárovi, pretože vte-
dy je vyšší prah bolestivosti.

14.00–19.00
Najviac energie

Tento úsek dňa, či skorého večera je veľ-
mi 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 ener-
gie. 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 pre-
chádzku pred osprchovaním. V tomto čase 
by sme sa už nemali podľa možnosti vzru-
šovať. Ide o dôležitú prípravu na dobre, 
zdravo prespatú noc.

22.00
Srdcový tep sa spomaľuje

Svalstvo sa uvoľňuje, začína stúpať hla-
dina malatonínu v krvi. Presne 30 minút 
potom, čo zaspíme, telo začína spracová-
vať tuky. Práve v tomto čase rastú vlasy 
a nechty. Nastáva celkový pokoj nervové-
ho systému.

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. 

Biologické 
hodiny
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Suchý kašeľ
Ide pravdepodobne o akútny zápal horných 
dýchacích ciest, napríklad pri bežnom na-
chladnutí. Môže byť lokalizovaný vzadu 
v hrdle a kašeľ bráni tomu, aby sa zápal 
dostal do priedušnice a do pľúc. Ak je na-
vyše dráždivý až záchvatový, vyvoláva ho 
podráždenie sliznice v pľúcach, alergia ale-
bo astma. Pri dlhotrvajúcom kašli môže ísť 
o chronickú bronchitídu.

čo môžeme urobiť?
Na suchý a chronický kašeľ známa ukrajin-
ská liečiteľka Jelena Svitková radí: Asi šty-
ridsať slivkových kôstok vložíme do hrnca, 
zalejeme 250 ml červeného vína a necháme 
tri až päť dní odstáť. Nasiaknuté jadrá potom 
jeme: 5–10 denne medzi jedlom.

na silný kašeľ
Do litra červeného vína dáme 15 g kôprových 
semien, 15 g feniklových semien, 5 g listu 
jablčníka obyčajného a necháme vrieť 5 mi-
nút. Scedíme a teplé pijeme po malých dúš-
koch štyri – päťkrát denne. Deťom dávame 
za malú lyžičku dva – trikrát denne. 

Obklad proti dráždivému kašľu
Zmiešame 100 g pomletých horčičných se-
mienok s 50 g ražnej múky (všetko dosta-

neme v špecializovaných predajniach so 
zdravou výživou), pridáme 3 lyžice medu, 
2 lyžice vodky alebo slivovice a rastlinný olej. 
Zmes musí mať konzistenciu hustej smotany. 
Ak je zmes príliš hustá, zriedime ju  troškou 
teplej vody. Nanesieme na gázu a priložíme 
na oblasť priedušiek. Necháme pôsobiť asi 
20 minút. Obklad príjemne prehrieva a rýchlo 
nás zbaví kašľa. Pred použitím si na predlaktí  
vyskúšajte, ako na zmes reaguje vaša koža. 

Horúce nápoje z medu a citróna takisto 
upokojujú dráždivý kašeľ: Umytý a vriacou 
vodou sparený celý citrón pomelieme na mä-
sovom mlynčeku. Chren postrúhame a v rov-
nakom pomere ho zmiešame s citrónom. 
Podľa chuti pridáme med alebo cukor.
Nezabudnite zvlhčovať ovzdušie, najmä v by-
toch s ústredným kúrením, napríklad mokrý-
mi uterákmi položenými na radiátore.

Vykašliavanie
Reakciou na infekciu či podráždenie je tvorba 
hlienu, ktorého sa priedušky a pľúca reflexív-
ne zbavujú.

čo znamená farba hlienu?
Biely hlien je prejavom podráždenia, na-
príklad pri spomínanej infekcii horných 
dýchacích ciest. Žltá alebo zelená farba je 

dôkazom zápalu – môže ísť o infekčný zápal 
priedušiek alebo pľúc. 
Červená farba znamená krv – ako v predchá-
dzajúcich prípadoch aj toto treba ihneď kon-
zultovať s lekárom!

čo môžeme urobiť?
Na uvoľnenie dýchacích ciest od hlienu sú 
vhodné inhalácie, najlepšie z mentolovej ale-
bo eukaliptovej sliznice.

Vhodné sú olejové zábaly ( aj pri dráždivom 
kašli) z bravčovej masti, alebo potieranie hrud-
níka mentolovým či eukaliptovým olejom.

Pri zápale nepite horúce nápoje! Najvhod-
nejšie sú vlažné a ochladené čaje.

dlhotrvajúci chronický kašeľ 
z duchovného hľadiska:
Ako v prípade všetkých zápalov aj akútny zá-
pal dýchacích ciest môže byť známkou nevy-
riešeného akútneho problému.

Chronický kašeľ zase poukazuje na pretrvá-
vajúci problém, ktorému sa snažíme vyhnúť. 
Najmä ak kašlete cez deň a v noci nie, príči-
nou je aj vaše duchovné rozpoloženie. Na fy-
zickej úrovni môže ísť ak o problém s hrubým 
črevom ( hrubé črevo a pľúca sú podľa čínskej 
medicíny párovými orgánmi) alebo pankrea-
som. Na psychickej úrovni kašeľ môže zname-
nať nespracované duševné zážitky či problé-
my v emocionálnej citovej sfére.  

Pri kašľaní sa organizmus zbavuje 
cudzorodých látok, ktoré sú 
v dýchacích cestách. kašľanie vyvoláva 
zápal sliznice alebo zvýšená tvorba 
hlienu a podráždenie hltana. Je 
však aj prejavom nespracovaných 
emócií. V každom prípade však rôzne 
typy kašľania znamenajú aj rôzne 
príčiny, a preto musíme k ich riešeniu 
pristupovať individuálne.

Moderátorky karin Majtánovej sme 
sa opýtali, či verí reklamám, ktoré 
sľubujú, že nás za pár dní definitívne 
zbavia kašľu. na kašeľ odjakživa platí 
aj silná slepačia polievka. Je to mýtus, 
alebo je silný bujón liečivý?

Z vlastných skúseností môžem povedať, že 
všetky tie hlasito ukričané prípravky proti 
kašľu z reklám a bilboardov by sme  v našej 
rodiny použili až na poslednom mieste. Urči-
te nevedú k zázračnému zbaveniu sa kašľa. 
Ak sa na túto chorobu pozrieme logicky, 
tak kašľom sa telo zbavuje nadbytočného 
zahlienenia, preto je nevyhnutné pomôcť 
prípravkami, ktoré vedú k zvýšeniu vlhkosti 
hlienu. Preto u nás považujeme za najú-
činnejšie piť  minimálne 2 litre čaju denne. 
Najlepšie sú  samozrejme bylinkové. Možno 
sa čudujete, odkiaľ to všetko viem, ale to 
viete, pri dvoch deťoch rodič musí všeličo 
naštudovať. A pokiaľ ide o tú slepačiu 
polievku, obsahuje veľa soli, ktorá zvyšuje 
vlhkosť hlienu a uľahčuje tak odkašliavať.

ĽUdové liečiteĽstvo
nie Je kašeľ ako kašeľ
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Od začiatku školského roka sa dcéra 
nepravidelne sťažuje na bolesti v hrdle. 
Čím a ako to môžem správne liečiť?

Deti majú menej vyvinutý imunitný systém 
než dospelí. Navyše, sú často v kolektíve, 
kde sa ich organizmus stretáva s množ-
stvom choroboplodných zárodkov. Preto 
môžu byť častejšie choré. Medzi najčastej-
šie odporúčané zásady liečby bolesti v krku 
patrí režim v pokoji a používanie prípravkov 
proti bolesti v hrdle, ktoré si môžete kúpiť 
v lekárni. Pri výbere si dajte pozor nie len 
na to, či sú prípravky vhodné pre deti, ale 
aj na to, či pôsobia nielen anesteticky, ale 
aj antisepticky, t. j či dokážu nielen tlmiť bo-
lesť, ale taktiež liečiť (napr. Pastilky Coldrex). 
Ak príznaky počas piatich až desiatich dní 
neustúpia, odporučil by som Vám návštevu 
detského lekára, ktorý stanoví ďalšiu liečbu. 

Moja maminka trpí astmou a každá 
viróza ju veľmi vysiľuje. Môže sa nejako 
brániť?

Starší ľudia, ktorých organizmus je osla-
bený nejakým chronickým ochorením, 
môžu skutočne častejšie trpieť nachladnu-
tím, bolesťami v krku a ďalšími virózami. 
Vašej maminke by som mohol odporučiť 
posilňovať imunitu, dostatočne sa obliekať 
a v mesiacoch s najvyšším výskytom týchto 
ochorení sa vyhýbať väčším skupinám ľudí. 
Prvé prejavy napríklad bolesti v krku je mož-
né riešiť aj pomocou pastiliek s antiseptic-
kými a analgetickými vlastnosťami, ktoré 
uľavia nielen od bolesti v krku, ale ničia aj 
pôvodcu ochorenia . Ak príznaky pretrváva-
jú dlhšie, obráťte sa na lekára, ktorý stano-
ví ďalšiu liečbu. 

V ostatných týždňoch ma trápi nádcha a 
často ma pobolieva v krku. Je možné sa 
tohto problému rýchlo zbaviť? Môže to 
súvisieť aj so stresom v práci?

Za častejší výskyt najrôznejších respirač-
ných ochorení, medzi ktoré patrí aj nádcha, 
bolesť v krku, nachladnutie a ďalšie, môžu 
mnohé príčiny – znížená funkcia imunitné-
ho systému, stres, pobyt vo väčších skupi-
nách ľudí a pod. Najlepšou prevenciou proti 
respiračným ochoreniam je, okrem vyváže-

nej stravy bohatej na vitamíny, aj otužova-
nie, dostatočné obliekanie v mesiacoch 
kedy je teplota premenlivá a relaxovanie.

Na odstránenie bolesti v krku môžete vy-
užiť prípravky bežne dostupné v lekárňach. 
Pri ich výbere si dajte pozor na to, či prípra-
vok pôsobí len analgeticky, ale taktiež an-
tisepticky, t.j. či dokáže nielen tlmiť bolesť, 
ale aj liečiť. Ak do 5–10 dní príznaky ne-
zmiznú, odporúčal by som návštevu lekára, 
ktorý na základe vyšetrenia stanoví diagnó-
zu a odporučí vám vhodnú liečbu. 

Čo mám robiť, keď ma začne bolieť 
v hrdle? Ako sa môžem bolesti rýchlo 
zbaviť?

Ak vás už bolí v krku, je potrebné začať 
s liečbou, pretože organizmus sa v tejto 
chvíli už určitú dobu snaží s ochorením 
bojovať. Medzi najčastejšie odporúčané 
zásady liečby patrí pokojový režim a použí-
vanie prípravkov proti bolesti v krku, ktoré 
sú bežne dostupné v lekárňach. Pri výbe-
re si dajte hlavne pozor na to, či prípravok 
pôsobí nielen anesteticky, ale taktiež anti-

septicky, t.j. či dokáže nielen stlmiť bolesť, 
ale aj liečiť.. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie 
ako 5–10 dní, odporúčame Vám navštíviť 
lekára, ktorý stanoví presnú diagnózu a ná-
slednú liečbu. 

Je v tomto období možné vyhnúť sa 
nachladnutiu a bolestiam v krku? 
Pracujem vo veľkom kolektíve a neustále 
som v styku s ľuďmi.

Vyhnúť sa nachladnutiu, bolestiam 
v hrdle a ďalším respiračným ochoreniam 
je nie len v tomto období ťažké, obzvlášť 
ak sa človek pohybuje vo veľkom kolektí-
ve. Najlepšia prevencia je dbať na stravu 
bohatú na vitamíny, otužovať sa, športo-
vať a v mesiacoch s premenlivou teplotou 
sa dobre obliekať. Na odstránenie bolesti 
v krku môžete využiť prípravky bežne do-
stupné v lekárňach. Pri ich výbere si dajte 
pozor hlavne na to, či prípravok pôsobí nie 
len anesteticky, ale taktiež antisepticky, t.j. 
či dokáže nielen utlmiť bolesť, ale aj liečiť 
Ak do 5-10 dní príznaky nezmiznú, odporú-
čal by som Vám návštevu lekára, ktorý na 
základe vyšetrenia stanoví diagnózu a od-
poručí vhodnú liečbu. 

Aký je rozdiel medzi pastilkami 
a antibiotikami, pri akých symptómoch 
siahnuť po pastilkách?

Antibiotiká sa poskytujú pri bakteriálnom 
a nie pri vírusovom type ochorenia. Pacien-
ta treba dobre zdiagnostikovať, vedieť, aké 
má problémy a až na základe toho sa lekári 
rozhodnú, či je nevyhnutná liečba antibio-
tikami, alebo budú stačiť napr. pastilky. 
Škriabanie v krku je už len dôsledok ocho-
renia, s ktorým pacient bojuje. Štandardne 
sa ľudia nakazia kvapôčkovou virózou a po-
tom závisí od imunity jednotlivca, v akom 
psychickom a fyzickom stave sa nachádza 
práve v období nakazenia a ako sa jeho telo 
s týmto bojom vysporiada. 

Ako postupovať pri pálení v hrdle 
a bolestiach pri prehĺtaní, keď nemám 
horúčku, ani ďalšie príznaky ktoré by 
mohli byt spojene s angínou, chrípkou, 
pripadne iným ochorením?

Keď človek dostane prvé príznaky – nád-
chu alebo ho začne škriabať v hrdle, je ide-
álne ostať aspoň 1–2 dni doma v pokoji, 
zvoľniť tempo a obmedziť fyzické aktivity. 
Ak nie je možnosť celodenného oddychu, 
je potrebné oddychovať aspoň priebežne, 
niekoľko hodín denne. Treba použiť lokál-
ne antiseptiká, kloktadlá do krku, pastilky 
proti bolesti v hrdle, ktoré určite pomôžu. 
V prípade nádchy je dobré použiť kvapky 
do nosa, ktoré sú, rovnako ako pastilky 
proti bolesti hrdla, bežné dostupné v lekár-
ňach. Ak je ochorenie spojené s kašľom, 
v lekárni sú bežne dostupné preparáty na 
zlepšenie vykašliavania. 

otázky a odpovede:
MUdr. Pavel chrbolka
oRl oddelenie 
Fakultná thomayerová 
nemocnica s poliklinikou
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o zdraví

Vitamín

väčšina zvierat ho dokáže vyprodukovať 
z cukru. Človek nie a jeho denná spotreba 
vitamínu c závisí len na výžive.
Vitamín C parí k najznámejším: bol objavený 
v roku 1700, keď bol jeho nedostatok veľmi 
častý vzhľadom na nízku spotrebu čerstvého 
ovocia a zeleniny. Najdôležitejšou funkciou 
tohto vitamínu je syntéza kolagénu, bielko-
viny, ktorá tvorí základnú stavebnú štruktúru 
kostí, zubov, chrupaviek, svalov a ciev. Preto 
jeho nedostatok spôsobuje zhoršenie stavu 
kostí a zubov, krehkosť kapilár prejavujúcu 
sa krvácaním, kožnými a sliznicovými hema-
tómami. Neskôr však boli objavené aj ďalšie 
funkcie: zlepšuje imunitný systém, hojenie 
rán a zlomenín, uľahčuje vstrebávanie váp-
nika a železa z potravín, zúčastňuje sa aj 
na syntéze niektorých hormónov. V dnešnej 
dobe spočíva najzaujímavejší účinok v pre-
ventívnom pôsobení proti nádorom, hlavne 
nádorom žalúdka a pažeráka. Naozaj sa 
zdá, že vitamín C obmedzuje vznik „nitro-
samínov,“ rakovinotvorných látok, ktoré sa 
vytvárajú v žalúdku z dusičnanov a dusita-
nov, konzervačných látok používaných v po-
travinách typu údenín a sladových nápojov. 
Ako prevencia proti vytváraniu týchto látok 
sa v Spojených štátoch vitamín C pridáva 
obyčajne do niektorých potravín (mäso a sa-
lámy). V súčasnosti je jeho nedostatok veľmi 
vzácny, aspoň u dospelých zdravých osôb. 
Bolo dokázané, že oproti odporúčanej den-
nej dávke 60 mg sa v Taliansku konzumu-
je 100 mg (sever) až 120 mg (stred a juh) 
denne a to vďaka častej konzumácii zeleniny 

a ovocia. Treba však vziať do úvahy niektoré 
zvláštne situácie, keď potreba vitamínu C 
rastie. Fajčiarom sa napríklad odporúča 
takmer dvojitá dávka vzhľadom k tomu, že sa 
metabolizmus tohto vitamínu zvyšuje o 40%. 
Plod ho využíva na formovanie kostí, zubov 
a spojovacieho tkaniva, pri kojení sa dostáva 
do mlieka, preto dojčiace ženy musia dostá-
vať 90 mg a tehotné ženy 70 mg denne. Je 
to práve vitamín C, ktorý sa najľahšie ničí, 
je najviac citlivý na svetlo, teplo, nesmie byť 
vystavený pôsobeniu vzduchu a vody. Preva-
žuje v čerstvej zelenine a ovocí, ale už samot-
né plynutie času, teplo, zmrazenie a údenie 
potravín, dlhšie umývanie vo vode, krájanie 
a vystavenie svetlu, ale aj pridávanie jedlej 
sódy, aby zelenina bola krehkejšia a zacho-
vala si svoju farbu, ho niekedy dosť podstat-
ne zničí. Organizmus je schopný vstrebať ho 
optimálnym spôsobom, ak je podávaný v roz-
delených dávkach v priebehu dňa, najlepšie 
s jedlom. Príznaky nadmerného používania 
vitamínu C sa zriedka vyskytujú a objavu-
jú sa len v prípade naozaj vysokých dávok  
(6–10 g denne). Prejavujú sa nepríjemné 
kŕče v črevách a preháňanie, čo pravdepo-
dobne spôsobuje jeho vysoká kyslosť. Z rov-
nakého dôvodu sa odporúča ľudom, ktorí 
trpia na žalúdočné vredy, aby ho používali 
len striedmo. U niektorých náchylných osôb 
sa môžu prejaviť záchvaty dny a vytváranie 
ľadvinových kameňov.

•	byť bohatá na potraviny 
rastlinného pôvodu

•	byť pestrá a kompletná 
tak, aby dodávala 
nielen vitamín C, ale 
aj vitamíny skupiny B, 
vitamíny A a E (posiluje 
ich účinky, vápnik 
a železo, u ktorého 
uľahčuje vstrebávanie) 

•	obsahovať len málo 
alkoholu a cigariet, 
čo obmedzuje jeho 
vstrebávanie

•	byť zložená zo surových 
jedál, len krátko 
sparených, varených 
v malom množstve vody 
alebo v mikrovlnnej rúre

•	zahrňovať predovšetkým 
čerstvé jedlá, ktoré 
nesmú byť dlho 
ponorené vo vode, 
vystavené vzduchu 
a svetlu, musia sa 
konzumovať ihneď po 
umytí a nakrájaní.

ideálna diéta
Výživa s optimálnym 
obsahom vitamínu C 
by mala:

C
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aby na taniEri nEchýbaL
Všetky citrusy majú 
takmer rovnaký obsah 
vitamínu C. najbohatšie 
sú však klementínky 
(54 mg). V tesnom závese 
sú pomaranče (50 mg), 
citróny (49 mg) a grapefruit 
(40 mg). Mandarinky (42 mg) 
obsadzujú posledné miesto.

Karfiol, ružičkový kel  
a brokolica sú skvelým zdro-
jom vitamínu C.

Málokto vie, že liči dodáva 
rovnaké množstvo vitamínu 
C ako citrón (49 mg). Cennou 
alternatívou sú jahody, letný 
melón, mango a maliny.

Pokiaľ ide o strukoviny, 
malé množstvo sa vyskytuje 
v bôboch (33 mg), v čerstvom 
hrášku (30 mg) a vo fazuľke 
(18 mg).

Hrsť čerstvej petržlenovej 
vňate (cca 10 g) umytej pod 
tečúcou vodou obsahuje 
16 mg vitamínu C.

V mäse sa tento vitamín ne-
vyskytuje, výnimkou je len pe-
čienka a ľadvinky. Nie je ani 
v rybách a vajciach. V mlieku 
a v mliečnych výrobkoch ho je 
len veľmi málo.

Papriky sú na tento vitamín 
bohaté: dávajte prednosť 
červeným a žltým paprikám 
(166 mg) pred zelenými 
(127 mg) a jedzte ich surové. 
Aj feferónka je skvelým zdro-
jom (229 mg).

100 g čerstvých  nových zemia-
kov dodá 28 mg vitamínu C. 
Po 1–3 mesiacoch sa ho stratí 
30%, po 6-9 mesiacoch až 75%. 
Veľká časť sa odstráni čistením 
surových zemiakov. Pri smaže-
ní sa stratí 30–35% vitamínu 
C. Lepšie je zemiaky kupovať 
v menších dávkach a uchovávať 
ich v tme.

Kiwi je výborným zdrojom, 
obsahuje ho viac ako ostatné 
ovocie: 85 mg v 100 g. Jedno 
kiwi denne  teda stačí pokryť 
dennú potrebu zdravého 
dospelého nefajčiara.

Guava (tropický plod veľký 
ako citrón) a ríbezle a to ako 
čierne, tak červené, to sú plo-
dy najbohatšie na vitamín C: 
200–240 mg na 100 g gra-
mov produktu.

Z listovej zeleniny je na 
vitamín C najbohatšia rukola 
(110 mg), nasleduje šalát 
(59 mg), špenát (54 mg) 
a zelená čakanka (46 mg).

Obilniny ho neobsahujú,  
výnimkou je sladká kukurica 
(7 mg).    
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Krvný obeh udržuje naše telo zdravé - rozvá-
dza doň živiny, odvádza z neho odpad, stabi-
lizuje telesnú teplotu a udržiava správne PH. 
To, že je problém práve v obehovom či lym-
fatickom systéme sa prejaví takmer okamžite 
nielen v podobe studených končatín, ale aj 
kruhov pod očami, zrakových problémov, strát 
pamäte, hemeroidov či krvných zrazenín.

„Príčinou častých porúch mikrocirkulácie 
je v súčasnosti najmä zlý životný štýl. Ne-
dostatok pohybu, stres, fajčenie, neliečenie 
ochorení ako málokrvnosť, vysoký krvný tlak, 
poruchy štítnej žľazy či blokáda chrbtice– to 
všetko môže mať za následok pravidelné 
ochladenie rúk a nôh bez ohľadu na okolitú 
teplotu“, začína rozprávať MUDr.Lucia Trello-
vá, sekundárna lekárka z Masarykovho Onko-
logického Ústavu v Brne.

Syndróm studených končatín nazývame 
ako Raynaudov syndróm. „Ide o systémo-
vú poruchu krvného obehu, ktorá postihuje 
väzivo cievnych stien alebo orgánov. Tento 
syndróm sa však vyskytuje aj ako sprievodný 
príznak imunologických či hematologických 
porúch alebo signalizuje mnohé ďalšie ocho-
renia. Pokiaľ hovoríme o typickom syndróme 
v praxi ho spôsobuje zúženie ciev v dôsledku 
čoho nemôže krv prúdiť do okrajových častí 
tela, prevažne sa teda tento príznak vyskytuje 
na rukách a nohách, zriedkavejšie postihnu-
tými partiami sú uši a nos“ dodáva sekun-
dárna lekárka. V krajných prípadoch dokon-
ca dochádza k záchvatovitému zblednutiu či 
zmodraveniu prstvov. „Nepríjemnými pocitmi 
chladu trpia častejšie ženy, ktoré majú pomal-
ší metabolizmus, tenšie cievy a menšie per-

cento svalovej hmoty, ktorého sťahy podporu-
jú prúdenie krvi v tele. Svoju úlohu u nás však 
zohráva aj nízky tlak a hormonálne vplyvy či 
priamo užívanie hormonálnej antikoncepcie 
“ vysvetľuje odborníčka, podľa ktorej nikotín 
škodí zimomravým ľuďom hneď dvojmo. Pod 
jeho vplyvom sa totiž cievy sťahujú a zároveň 
sa v nich ukladá povlak. Pozor si však tre-
ba dávať aj na príjem kofeínu a stres, ktorý 
pôsobí podobne. Emocionálna pohoda totiž, 
bez toho aby ste si to uvedomovali, predsta-
vuje dôležitý zdroj tepla. Ak sa organizmus 
dostane do stresovej situácie, zosilní prietok 
krvi do mozgu a vnútorných orgánov na úkor 
končatín. Periférne tepny v týchto oblastiach 
sa stiahnu a tento kŕč spôsobí dočasné nedo-
krvenie prstov, ktoré sa obnoví zhruba 20 mi-
nút po dofajčení cigarety či upokojení.

Je ti tePlo, dievčatko?
odborníci radia: účinným receptom na studené 
končatiny môžu byť aj pikantné čili papričky!

Syndróm studených rúk a nôh sa 
týka najmä žien. Ich nedostatočné 
prekrvenie síce podnietilo 
vznik príslovia „studené ruky, 
horúce srdce“, no napriek tomu 
je nepríjemným spoločníkom 
počas celého roka. Odborníci 
však varujú! Večne studené ruky 
môžu byť prejavom vážnejších 
zdravotných ťažkostí v oblasti 
ciev, obličiek, štítnej žľazy či 
anémie. Alkohol však v žiadnom 
prípade pri studených nohách 
nepomôže...
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lenia spôsobuje táto látka tým, že podráždi 
receptory nervových zakončení jazyka. O páli-
vom účinku svedčí i fakt, že ho chuťové pohá-
riky v roztoku s vodou rozpoznajú aj v pomere 
jedna k miliónu“ vysvetľuje Trellová. Okrem 
podpory krvného obehu kapsaicín zvyšuje 
rýchlosť látkovej premeny, takže pomáha 
aj pri chudnutí. Diabetikom znižuje hladinu 
krvného cukru, bráni usádzaniu hlienu v pľú-
cach a podporuje hojenie vredov žalúdka 
a dvanástnika. Lokálne sa kapsaicínové ná-
plasti používajú pri bolestiach chrbtice, lieče-
ní podliatín a omrzlín. Vedecké tímy dokonca 
pracujú na liekoch proti rakovine pri ktorých 
je táto látka „novoobjavený zázrak budúc-
nosti“. Zistilo sa totiž, že ľudia v Indii, Južnej 
Amerike či v Mexiku, ktoré sú známe svojou 
pikantnou kuchyňou, trpia omnoho zriedka-
vejšie niektorými rakovinovými ochoreniami. 
Pokojne teda môžete pikantnému pokušeniu 
podľahnúť. Túto unikátnu kombináciu účin-
ných látok - kapsaicínu a ginka - nájdete vo 
svojej lekárni pod názvom -GinkoPrim® HOT. 

Viac informácií sa dočítate  
aj na www.ginkoprim.sk

Problém je však potrebné riešiť. Ideálne 
je, ak sa zveríte lekárovi najmú v prípade, 
ak sa príznaky tohto syndrómu prejavia z ni-
čoho nič, alebo so sebou súbežne prinášajú 
aj ďalšie problémy. „K bežným vyšetreniam 
často odporúčame kontrolu krvného tlaku, 
ekg, krvné testy, sonografické vyšetrenie 
ciev v ktorom lekár stanoví kvalitu prietoku 
krvnými cievami, ale aj endokrinologické 
či chirurgické vyšetrenia“ menuje MUDr.
Trellová. V prípade, že odborník pacientovi 
predpíše lieky, je vhodné kombinovať ich aj 
s bylinnými preparátmi.

Významné postavenie však má v tomto 
prípade aj doplnková terapia pôsobiaca aj 
preventívne. Kedže od chladných končatín 
nie je ďaleko k celkovému prechladnutiu, 
doprajte si zdravú dávku pohybu. Nohám 
i rukám postačí gymnastika pod stolom, 
ktorá telo aktivuje a prekrví. Po práci potom 
postačí chôdza po schodoch či zopár drepov. 
„Veľmi príjemne pri tomto syndróme pôsobí 
i teplý kúpeľ, nie však horúci. Voda by ne-
mala mať viac ako 35ºC, horúca voda ne-
prospieva ani mikrocirkulácii, ani pokožke“ 
dodáva sekundárna lekárka. Hneď po kúpeli 
nohám doprajte aj teplé ponožky z kombi-
novaných materiálov, ktoré lepšie odolávajú 
chladu i vlhkosti a masáž s rozmarínovým, 
škoricovým či levanduľovým olejom. Vyskú-
šať tiež môžete „švihať“ rukami tak rýchlo 
dopredu a dozadu, ako vládzete. „Treba mať 
na pamäti, že táto porucha krvného obehu 
sa týka celého tela, takže je vhodné udržia-
vať sa v tempe pravidelným športom“, varuje 
sekundárna lekárka Trellová. Zabúdať netre-
ba ani na pravidelný a vyvážený pitný režim, 
dostatok ovocia, zeleniny či vlákniny. 

Problém môže prehlbovať aj nedostatok 
železa, ktorý má za následok nesprávne 

fungovanie štítnej žľazy a následne mik-
rocirkulácie. Do svojho jedálnička doplňte 
špenát, brokolicu, ryby, cesnak, strukoviny 
a ryžu. Schopnosť organizmu prijaté železo 
absorvovať zvyšuje zase čerstvá pomaran-
čová šťava.

Fakt, že zahreje dúšok alkoholu, je podľa 
lekárky iba mýtus, cievy sa vďaka nemu síce 
najskôr roztiahnu, no následne budú pred-
tým skrehnuté končatiny ešte chladnejšie 
a nos zase červenší. Namiesto neho skúste 
radšej zázvor v akejkoľvek podobe.

„Dbať treba aj na postupné otužovanie 
a správne obliekanie. Krvný obeh môžu brz-
diť aj príliš tesné pančuchy či ponožky a no-
havice. Pacientom odporúčame vrstvenie 
oblečenia a termoprádlo aj na bežný deň. 
Svoj význam má v tomto prípade aj návšteva 
sauny či akupunktúra“ potvrdzuje odborníč-
ka. O použití perličkových, uhličitých kupeľov 
či parafínu je nutné, poradiť sa individuálne 
s lekárom, ktorý vás vyšetroval.

Naopak, bez receptu môžete vyskúšať vý-
živové doplnky s obsahom ginka dvojlaločné-
ho, horčíka a kapsaicínu zároveň. Tie sú totiž 
vhodné aj pri obyčajnom častom pocite stu-
dených končatín. „Všeobecne známu termo-
génnu látku kapsaicín objavili americkí vedci, 
ktorí následne potvrdili, že podporuje termo-
genézu, teda fyziologickú produkciu tepla. 
Kapsaicín vyvoláva pocit pálenia v akomkoľ-
vek tkanive, s ktorým prichádza do styku, 
preto je obľúbenou súčasťou pikantných exo-
tických jedál. Nachádza sa iba v štipľavých 
červených papričkách a jeho význam spočíva 
v blokovaní toxínov prúdiacich do bunky, pod-
pore krvného obehu, protizápalovom účinku 
a mnohých ďalších pozitívnych účinkoch .Už 
Inkovia považovali chilli za posvätnú rastlinu, 
no dnes ich poznáme tisíce druhov. Pocit pá-

Aké OChOREnIA SA 
Môžu zA StudEnýMI 
kOnčAtInAMI SkRýVAť?
• cievna alebo srdcovo-cievna príčina
• vysoký krvný tlak
• metabolické poruchy
• poruchy funkcie nadobličiek
• anémia
• blokády chrbtice
• anorexia

• doprajte si správny pitný režim 
a jedálniček plný vitamínov

• vyhnite sa stresu a odpočívajte
• doprajte si teplý kúpeľ a suchú masáž 

kefou od nôh smerom k srdcu
• vyskúšajte výživové doplnky s obsahom 

kapsaicínu, gynka a horčíka zároveň
• športujte
• nefajčite a nekonzumujte alkohol
• doma noste vlnené ponožky a používajte 

termofor
• vyhnite sa úzkemu oblečeniu
• postupne otužujte
• namiesto sladkostí si doprajte ďatle, 

kokos a pistácie
• vyhnite sa studeným nápojom a zmrzline
• doprajte si saunu či akupunktúru

Čo robiť ak Vás neustále 
„oZiabu“ konČatiny?
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Móda vo farbách 
jesene
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Modely archív redakcie

Teplučký velúr
tento materiál je na detské zimné oblečenie ako 
stvorený. nielenže sa s ním veľmi dobre pracuje, 
pretože sa nestrapká, ale nepichá ani tú najjemnejšiu 
pokožku. Pritom príjemne hreje a dobre sa udržiava. 
Ak ho pekne strihovo a farebne skombinujete, určite 
svojim deťom urobíte radosť.

Vyšívané aplikácie
dodajú originalitu každému modelu. 
Ak máte vyšívací stroj, pokúste sa aj vy takto 
ozdobiť bundu, či iný odev. 
Potrebujete: nákres motívu, ktorý chcete vyšiť, priadzu 
na vyšívanie, vatelín na podloženie, ktorý dodá výšivke 
plastický vzhľad.
Pracovný postup: najskôr si motív prekreslíme na 
vystrihnutý, ešte nezašitý diel odevu (vrecko, chlpoňa, 
zadný diel a p.). Potom ho položíme na vatelín a pevne 
prišpendlíme. Vyšívame postupne jednotlivými farbami 
hustým vzorom, ktorý si nastavíme na stroji.
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Jeden strih 
pre chlapcov 

i dievčatá
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Farby jesene sa na snehu pekne vynímajú. 
ak nám to finančná situácia dovoľuje, 
určite doprajme deťom počas vianočných 
prázdnin pobyt na horách. Zmena vzduchu 
urobí zázraky s ich zdravím. Zasnežené, 
slnkom zaliate svahy sú balzamom na telo 
i dušu. deti potrebujú športové oblečenie. 
Výborne poslúžia teplučké bundy, vesty, ale 
hlavne oteplené nohavice. rovnaký strih 
môžete použiť pre chlapca i pre dievča. 
rozdiel je už len v kombinovaní  rôznych 
detailov, či v aplikáciách. Vrecká musia 
byť na chlapčenských i dievčenských 
modeloch. to je dnes nielen vysoko módne, 
ale aj veľmi praktické. musia byť dostatočne 
veľké, aby sa do nich zmestil nielen lístok 
na vlek, ale aj jablko, či pomaranč na 
osvieženie.
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Vlna, 
flis 

a plyš
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tieto modely sú inšpirované 
folklórnym štýlom. kožúšok, ktorý 
budú obdivovať všetky kamarátky 
je ušitý z imitácie barančej 
kožušiny, široké nohavice sú 
menčestru.
atraktívny komplet pre chlapcov 
tvorí pruhovaná flisová mikina 
s jednofarebnými detailami 
v podobe kapucne a vrecka 
na ľavom rukáve. Z rovnakého 
gabardénu ako detaily  na mikine 
sú ušité aj široké  nohavice 
s preštepovanými  kolennými 
náložkami. na zateplenie nohavíc 
môžete použiť aj flis, flanel, alebo 
teplákovinu.



20  DMR 12/2013–01/2014

Módny 
trend

Pletené 
odevy
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Pletená móda sa stále vracia. Sú len 
obdobia, kedy na ňu trošku zabúdame, 
alebo si od nej potrebujeme oddýchnuť. 
Pravdou je, že vo svetových trendoch 
už ovláda móde pole trochu dlhšie, ako 
u nás. Pre tých, ktorí si chcú svoj šatník 
ozvláštniť, vdýchnuť atmosféru elegan-
cie a ležérnosti zároveň, ponúkame 
takúto pôvabnú inšpiráciu.
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Treba sa na to opýtať bulvárnych novinárov. 
Asi nemám taký zaujímavý život!

Čoho všetkého ste sa vy osobne museli 
kvôli práci vzdať?
Nemyslím si, že by mi práca niečo zobrala. Je 
pravdou, že som menej s rodinou, keďže som 
sa odsťahovala do Bratislavy. Ale, napriek 
tomu, svojich najbližších navštevujem často.  

O koľkej vstávate?
Keď mám ranné vysielanie na Rádiu Sloven-
sko, tak 3:40 – ale je to len dvakrát do týž-
dňa. Inokedy môj organizmus neprotestuje, 
a pospím si, veru, niekedy aj do 9-tej.

Máte medzi kolegami priateľov?
Určite áno. O to príjemnejšie sa potom v práci 
cítim.

Kto je pre vás najväčšou autoritou?
Ľudia, ktorí v živote niečo dokázali.

Kto vám najviac pomohol v živote?
Moji najbližší....

Veríte, že s poctivosťou ďalej zájdeš? 
Dá sa to vôbec vo vašej brandži?
Som optimista. Stále verím, že áno.

Keďže ste známa, určite sa ľudia na vás 
obracajú s prosbou o pomoc. Neunavuje 
vás to?
Ak môžem, pomôžem. 

Ako relaxujete, čo vás baví? Rada varíte? 
Čo najradšej?
Cvičím v posilňovni – a už sa z toho stal celkom 
pravidelný rituál. Rada chodím do prírody, a to 
aj so svojim psom Larou – maďarským stava-
čom, ktorého máme u rodičov. Rada „klebe-
tím“ pri káve. A samozrejme, čítam – aj keď 
v poslednom čase na to veľa času nemám.

V akom znamení ste sa narodili? Zodpo-
vedajú všeobecné znaky znamenia vašej 
povahe?
Som Blíženec... a to je znamenie, ktoré má 
k médiám veľmi blízko. Nerada sa nudím, 
mám rada pekné veci... aj to je pre toto zna-
menie charakteristické... niečo na tom bude! 

Moderovať a ešte k tomu živé relácie, to 
sa nedá robiť dlho. Čo by ste ešte chceli 
v živote dosiahnuť?
Sú takí, ktorí moderujú alebo moderovali živé re-
lácie niekoľko desiatok rokov... Priznám sa, mo-
mentálne zvažujem, čomu sa budem v budúc-
nosti venovať. A keď to budem vedieť, ozvem sa! 

LIS

sa nemôže nič zaskočiť – ten sa musí z kaž-
dej situácie “dostať“.

Ste veľmi pekná, máte príjemný profesio-
nálny prejav, ste prirodzená a navyše dobrý 
človek. To všetko človek za mikrofónom, 
či kamerou z vás vycíti. Prečo vás ešte 
nezlákala niektorá komerčná TV? Určite by 
ste tam boli ozdobou, zažiarili by ste. Čo si 
myslíte?
Asi som ešte nedostala tú správnu ponuku!

Ste vydatá, ako ste sa zoznámili s manže-
lom, čo robí, koľko rokov ste manželia ?
Zoznámili sme sa v regionálnom rádiu, kde 
sme obaja pracovali. Dnes je zamestnancom 
v štátnej správe a spolu sme 12 rokov. 

Myslím, že deti zatiaľ nemáte. Patríte tiež 
medzi tie ženy, ktoré to stále odkladajú?
Neodkladám. Ale kým to nie je aktuálne, ne-
mám o tom dôvod hovoriť. 

Vašu prácu určite podporuje aj váš manžel. 
Do akej miery sa s ním radíte?
Veľmi ma podporuje. Vždy ma zaujímal jeho 
názor. 

Neprerastú vaše rozhovory o práci niekedy 
aj do hádky?
Nie. 

Rozprávate sa o práci aj doma?
Ale áno. Každý sa občas potrebuje vyrozprá-
vať. Ale nepreháňame to.

Spolu s vašou prácou do vášho domova vošla 
aj verejnosť. Do vás sa bulvár ešte „neobul.“ 
Je to tým, že si ho nepripustíte k telu?

Mám 37 rokov. Pochádzam z Ladiec, to je obec 
na Považí. Mám jednu staršiu sestru. Rodičia 
sú na dôchodku. Bola som veľmi živé dieťa. 
Tancovala som, recitovala, športovala...a občas 
doma v kresle napodobňovala televízne hlása-
teľky. Keď som sa rozhodovala, kam po skonče-
ní Základnej školy – zaujímali ma laboratórne 
pokusy a tak som začala navštevovať SPŠCH 
a vyštudovala odbor Technológia skla. A keď-
že človek sa má vzdelávať celý život, momen-
tálne študujem masmediálnu komunikáciu.

Čo všetko moderujete, čo vás najviac baví, 
máte ešte trému, čo vás v živom vysielaní 
zaskočilo.
Moja práca – to je moderovanie ranného vy-
sielania na Rádiu Slovensko, v STV moderu-
jem regionálne televízne noviny Slovensko 
Dnes a potom sú tu ešte rôzne plesy, vý-
stavy, firemné akcie a iné podujatia. Každé 
má niečo, čo ma istým spôsobom priťahuje. 
Inak, by som to nerobila. Čo sa týka trémy, 
ja som perfekcionista a istý rešpekt tam 
vždy bol a aj bude. 

A či ma niečo zaskočilo? Vo vysielaní ani 
nie. Skôr, pri rôznych spoločenských akciách, 
sa občas niečo pritrafí, ale moderátora pred-

Jannete ŠteFFánková 
moderátorka, ktorej patrí prívlastok profesionál

krásna, inteligentná, príjemná. tak 
som vnímala túto mladú ženu, keď 
som sa s ňou osobne stretla.. nezapĺňa 
stránky bulvárnych novín, a predsa 
ma zaujala tak, že som ju požiadala 
o rozhovor. Som zvedavá odkiaľ 
pochádza, ako sa stala moderátorkou a 
ako žije Jannete Šteffánková. 

Jannete Šteffánková s manželom
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€. A za poplatok môže k Extra istote pristú-
piť aj druhý z rodičov.

O tom, že sporenie Junior extra spojené 
s Extra istotou je u klientov PSS, a. s., naozaj 
obľúbené, svedčí skutočnosť, že zmluvy tohto 
typu predstavujú až pätinu zo všetkých zmlúv 
o stavebnom sporení uzatvorených v najväč-
šej stavebnej sporiteľni na Slovensku.

Viac informácií vám ochotne, bezplatne 
a nezáväzne poskytnú obchodní zástupco-
via Prvej stavebnej sporiteľne. Môžete nám 
tiež volať na číslo 02/58 55 58 55, alebo si 
kliknite na našu stránku www.pss.sk. 

prináša v priemere viac ako 5-percentné roč-
né zhodnotenie prostriedkov na účte staveb-
ného sporenia. 

Úvery na mieru
Cieľom však nie je len sporiť a zhodnocovať 
vklady, ale predovšetkým získať stavebný 
úver. Prvá stavebná sporiteľňa ich posky-
tuje svojim klientom po splnení podmienok 
a dosiahnutí dospelosti s nízkym úrokom, 
ktorý sa nezmení počas celej doby spláca-
nia. Mladí ľudia určite ocenia, že stavebný 
úver až do 50 tisíc € môžu čerpať aj bez 
záložného objektu a preukazovania príjmu. 
Ak rodič alebo už plnoleté dieťa potrebuje 
prostriedky na bývanie skôr, ako nadobud-
ne nárok na stavebný úver, môže si vybrať 
z pestrej škály medziúverov. PSS, a. s., na 
jednu úverovú zmluvu poskytne prostriedky 
až do výšky 170 tisíc €, manželom alebo 
partnerom dokonca až do 340 tisíc €. 

Extra istota
Jedinečnosť detského stavebného sporenia 
Junior extra je v tom, že rodičom resp. ich 
deťom poskytuje bezplatnú Extra istotu. 
Znamená to, že v prípade úmrtia zákon-
ného zástupcu dieťaťa, ktorý je uvedený 
v zmluve o stavebnom sporení, PSS, a. s., 
pokračuje zaňho v sporení pravidelnými me-
sačnými vkladmi až do nasporenia polovice 
cieľovej sumy, maximálne do výšky 10 tisíc 

Odmala a pravidelne
Prvé detské stavebné sporenie Junior extra 
v PSS, a. s., je určené deťom a mladým ľu-
ďom do 18 rokov. Zmluvu o stavebnom spo-
rení za „juniora“ uzatvára niektorý z rodičov 
resp. jeho zákonný zástupca. Ak sa preziera-
vo rozhodnete uzatvoriť zmluvu o stavebnom 
sporení pre svoje dieťa teraz a stihnete to do 
troch mesiacov od jeho narodenia, ušetríte 
na poplatku. V PSS, a. s., máte takúto zmluvu 
v tarife Junior extra úplne zadarmo!

Kto sporí, má nárok na štátnu prémiu. 
V tomto i v budúcom roku predstavuje maxi-
málne až 66,39 € ročne. Prvá stavebná spo-
riteľňa zhodnocuje vložené prostriedky spolu 
so štátnou prémiou garantovaným úrokom. 
Šesťročný sporiaci cyklus pri sčítaní výhod 

PRE dEtI 
len to najlepšie

Ak chcete urobiť svojmu dieťaťu 
radosť - kúpte mu hračku. 
Ak ho túžite rozveseliť - zoberte 
ho do zoologickej záhrady. Ale ak 
premýšľate, ako mu zabezpečiť 
budúcnosť naozaj hodnotným 
spôsobom, uzatvorte mu zmluvu 
o stavebnom sporení v Prvej 
stavebnej sporiteľni a začnite 
na ňu sporiť.

Náš TiP 
Uzatvorte pre svoje dieťa zmluvu o sta-
vebnom sporení v PSS, a. s., najlep-
šie bezprostredne po jeho narodení, 
a začnite na ňu sporiť. Na zabezpe-
čenie približne 60 tisíc €, ktoré by va-
šej ratolesti mali vystačiť na získanie 
prvého bývania, vám postačí nasporiť 
štvrtinu z tejto sumy. Zvyšok poskytne 
PSS, a. s., vášmu dieťaťu po dovŕšení 
dospelosti v podobe stavebného úveru 
s nízkym a nemenným úrokom bez za-
bezpečenia nehnuteľnosťou či dokla-
dovania výšky príjmu. 
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Tipy a triky

nevoľnosť, nadúvanie, pocit 
plného a ťažkého žalúdku, 
plynatosť, škvŕkanie v bruchu, či 
grganie. Príznaky, s ktorými sa 
určite stretol už každý z nás. 

Problémy s trávením patria medzi najčastejšie ťažkosti, no napriek 
tomu sa ich snažíme čo najviac ututlať pred našim okolím. Ťažkosti 
s trávením sa môžu objaviť pri strukovinách, ovocí a zelenine, čer-
stvom pečive, no aj pri ovsenej kaši. Trávenie je zložitý a komplikova-
ný proces. Už len pri absencii alebo nefunkčnosti jedného elementu 
môžu nastať nepríjemnosti. Môže ísť o ojedinelé príhody alebo sprie-
vodné príznaky iných ochorení. Pri ťažkostiach s trávením siahnite 
po lieku Orenzym® od spoločnosti Noventis. Podporuje a uľahčuje 
trávenie, znižuje nepríjemné príznaky ako nadúvanie, nevoľnosť, pocit 
plnosti, grganie, škvŕkanie v bruchu či plynatosť. Vhodný je aj pre deti 
od 3 rokov, tiež ho môžu užívať tehotné aj dojčiace ženy. 

Hubert de Luxe 
v trendy ružovej
Medzi spotrebiteľmi sa ružové sekty tešia 
čoraz väčšej obľube. 
Tento trend nasleduje aj spoločnosť Hubert J. E., slo-
venský výrobca šumivých vín, preto prináša novinku, 
ktorá poteší konzumentov aromatických sektov – Hu-
bert de Luxe rosé. Má lahodnú chuť lesného ovocia 
a jedinečnú arómu, ktoré vás prenesú naspäť do sl-
nečného leta. Za svoju elegantnú ružovú farbu vďačí 
odrode Tramín červený. Etiketa nového sektu nasleduje 
dizajn staršieho „brata“ Hubert De Luxe, avšak v ružo-
vo-zlatistom sfarbení. Hubert de Luxe rosé sa výborne 
hodí k jemným zákuskom s ovocím, ako sú ovocný ko-
šík s pudingom a lesným ovocím, ovocné rezy, cheese-
cake alebo vanilková zmrzlina s horúcimi malinami.

10 jednoduchých tipov na 
správne vychutnanie si sektu
keď si chcete sekt vychutnať tak, ako sa patrí, 
odporúčame vám dodržiavať základné pravidlá jeho 
skladovania, servírovania a konzumácie. Je to také 
jednoduché! Radí hlavná enologička spoločnosti hubert 
J.E. Ing. Ingrid Vajcziková, Phd.

1 Sekt skladujte na chladnom, pokojnom a tmavom 
mieste

2 Sektu sa najlepšie darí, keď sa skladuje v stoji
3 Sekt vyžaduje stabilnú teplotu, škodia mu časté 

teplotné zmeny
4 Neotvárajte sekt tesne po prevoze v aute, nechajte 

ho „oddýchnuť“
5 Optimálna teplota pri konzumácii bieleho sektu je  

5–7°C, ružového 6–8°C a červeného sektu 9–11°C 
6 Na rýchle ochladenie sektu naplňte vedierko na 

chladenie sektu kúskami ľadu, zalejte vodou a pri-
sypte 2 lyžice soli. Položte do neho sekt a pomaly 
otáčajte fľašou. Po 10 minútach servírujte

7 Sekt podávajte v úzkych a vysokých pohároch, ši-
roké poháre v tvare misky nie sú vhodné pre rýchle 
vyprchanie perlenia a nepraktickú manipuláciu 
hlavne na večierkoch a v spoločnosti

8 Pri otváraní nakloňte fľašu sektu mierne šikmo. Pri 
otváraní pridržiavajte zátku palcom a pomaly otáčaj-
te fľašu, kým sa zátka neuvoľní

9 Sekt sa neodporúča skladovať veľmi dlho, čím je 
mladší, tým je lepší. Skladujte ho maximálne 2 roky

10 Sekt podávajte s eleganciou a šarmom, aký si tento 
nápoj zasluhuje

Objavte zlatý štandard 
pre vašu umývačku 
riadu! 
nový Somat Gold je 
obohatený o novú, 
vylepšenú receptúru 
s aktivátorom 
odmáčania. 
Účinkuje okamžite, 
keď naruší tvrdý 
povrch pripáleniny 
a následne preniká 
hlboko do škvrny. 
Somat Gold je obzvlášť výkonný proti najodolnejším škvr-
nám, medzi ktoré patria aj pripečené zvyšky zemiakov 
a cestovín. Externé testy preukázali, že nový aktivátor od-
máčania obsiahnutý v Somate Gold má výrazne vyšší výkon 
v odstraňovaní škvŕn od čaju a škvŕn škrobového pôvodu.

Somat Gold vám dopraje pri umývaní riadu maximálne 
pohodlie. Už žiadna práca navyše spojená s komplikova-
ným odmáčaním ťažko odstrániteľných pripálenín. Riad 
môžete vložiť priamo zo stola do umývačky a výsledkom 
bude vždy dokonalá čistota bez akýchkoľvek zvyškov jedla. 

POMOC S tRáVEníM

Postup:
1. Zeleninu (paprika, cuketa, baklažán) nakrájame na malé rovnaké 

kocky a restujeme na olivovom oleji. Dochutíme soľou, mletým kore-
ním, cesnakom, čerstvým tymianom a omáčkousweet chilly. 

2. Vychladnutú zmes necháme na sitku odkvapkať. Syrové Raciolky 
vložíme naspodok vykrajovacieho krúžku a lyžicou vkladáme ze-
leninu, ktorú prstom dobre utlačíme.

3. Nakoniec navrch natlačíme nastrúhaný syr Feta, ktorý sme v predsti-
hu zmiešali s troškou olivového oleja. Dozdobíme cherry paradajkou.

marinovaná grilovaná zelenina so syrom Feta 
na syrových raciolkách 
Potrebujeme: 
1,5 balenia raciolky syrové raCIo,
200 g mix zeleniny (paprika, cuketa, 
baklažán), olivový olej, soľ, 
mleté čierne korenie, cesnak, tymian, 
omáčka sweet chilly, syr Feta, 
cherry paradajky na ozdobenie

SilveStrOvSké dObrOty
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1  Hrozienka sparíme v horúcej vode a necháme vysušiť. 
Pridáme citronát, oranžát, pokrájané čerešne. Všetko 
v miske premiešame a zalejeme rumom. Necháme cez 
noc marinovať. Korenie rozmixujeme a zmiešame s cuk-
rom.

2  Múku izbovej teploty preosejeme a zmiešame s droždím. 
Cukrové korenie, mlieko, vajce a maslo pridáme do múky 
a dobre spolu zamiešame. Cesto prikryjeme čistou utier-
kou a necháme na teplom mieste vykysnúť cca 1 hodinu. 
Medzitým marcipánovú hmotu premiesime a rozdelíme na 
dve polovice. Do jednej primiešame kakao. Obe vyvaľká-
me a krájame asi 20 cm dlhé pásy. Spojíme vždy jeden 
svetlý a jeden tmavý.

3  Nakysnuté cesto ľahko premiesime a pridáme marinova-
né sušené ovocie a mandle.

4  Cesto vyvaľkáme na hrubší ovál, na jednu polovicu pouk-
ladáme marcipán.

5  Cesto preložíme a pevne pritlačíme. Štólu preložíme na 
vymastený plech a ešte necháme kysnúť. Medzitým rúru 
vyhrejeme na 180 stupňov a pečieme asi 60 minút.

6  Ešte teplý koláč potrieme rozpusteným maslom a posy-
peme práškovým cukrom. Vyhladnutú štólu zabalíme do 
alobalu. Najlepšia je po 3-4 týždňoch.

Vianočné 
Vianočná štóla 
s marcipánom
Veríme, že sa vám s našim malým kuchárskym kurzom 
podarí upiecť toto typické vianočné pečivo.
Potrebujeme:
Cesto: 200 g hrozienok, 75 g citronátu a oranžátu, asi 
12 ks zaváraných čerešní (alebo 1 balík kandizovaných), 
4 lyžice rumu, 50 g cukru, 1 škoricovú kôru (cca 7 cm dlhú), 
½ vanilkového lusku, ½ celej hviezdičky anízu, 4 klinčeky, 
4 zrnká kardamónu, 500 g hladkej múky, 2 balíčky 
sušeného droždia, ½ l letného mlieka, 1 vajce, 175 g masla, 
100 g olúpaných a posekaných mandlí.

Plnka:
200 g marcipánu, 2 lyžičky kakaa, na potretie 150 g masla, 
práškový cukor.

Postup: 

1

2

3

4

5

6

pečivo
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Mandľové 
tyčinky
Potrebujeme: 
100 g orieškového krokantu, 
50 g práškového cukru, 200 g surovej 
marcipánovej hmoty, 3 lyžice 
mandľového likéru, ½ lyžičky škorice, 
150 g tmavej čokoládovej polevy.

Postup: 
Orieškový krokant nasypeme do plásto-
vého vrecúška a rozdrvíme ho valčekom 
na cesto. Rozdrvený krokant dáme do 
misy a spolu s práškovým cukrom, mar-
cipánom, likérom a škoricou do hladka 
vymiešame. Vyvaľkáme valčeky o prie-
me 1 cm. Polevu rozpustíme vo vodnom 
kúpeli. Krokantovú hmotu nakrájame na 
tyčinky dlhé asi 4 cm a vždy 1/3 namo-
číme v rozohriatej poleve. Necháme od-
kvapkať a vychladnúť.

Mandľové 
hrudky
Potrebujeme: 
100 g mliečnej alebo 
horkej čokoládovej polevy, 
100 g mandľových lupienkov, 
2–3 lyžice amareta (taliansky 
mandľový likér).

Postup: 
Čokoládovú polevu rozpustíme 
v horúcom vodnom kúpeli pod-
ľa návodu na obale. Mandľové 
lupienky a amareto postupne 
vmiešame do polevy. Plech vy-
ložíme papierom na pečenie. 
Dvomi lyžičkami vykrajujeme 
z čokoládovo – mandľovej 
hmoty malé hrudky, ktoré roz-
ložíme na plech a necháme 
vychladnúť.

Linecké 
koláčiky
Potrebujeme: 
300 g hladkej múky, 120 g práškového 
cukru, 1 bal. vanilkového cukru, štipka 
soli, 200 g chladeného masla alebo Helie, 
4 žĺtky z vajec uvarených na tvrdo, 1 suro-
vý žĺtok, 2 lyžice cukru, 2 lyžice postrúha-
ných mandlí, 100 g marhuľového džemu.

Postup: 
Múku, cukor, vanilkový cukor a vločky mas-
la si pripravíme na dosku. Na tvrdo uva-
rené žĺtky prelisujeme cez sito. Všetko na 
jemno nožom posekáme a vymiešame do 
hladkého cesta. Chladíme najmenej dve 
hodiny.

Na mierne pomúčenej doske z cesta 
vyvaľkáme 3 mm silný plát. Vypichujeme 
kolieska a krúžky. Rozložíme ich na plech 
vyložený papierom na pečenie. Trúbu pred-
hrejeme na 180 stupňov. Krúžky potrieme 
našľahaným žĺtkom a posypeme cukrom 
a mandľami. Kolieska a krúžky pečieme 
asi 12 minút. Ešte teplé kolieska potrieme 
džemom a prikryjeme pripravenými man-
dľovými krúžkami.

Orechové 
pusinky
Potrebujeme: 
Asi 50 g lieskových orieškov, 2 bielky, 
110 g cukru, 75 g postrúhaných 
lieskových orieškov, špetku pomletého 
klinčeka a škorice.

Postup: 
Celé lieskové orechy pražíme na sucho 
(bez tuku) pri vyššej teplote tak dlho, až 
sa hnedá šupka oddelí. Potom ich vysype-
me na kuchynskú utierku a zvyšky šupiek 
oddrheneme. Bielka s cukrom ušľaháme 
do peny. Opatrne vmiešame postrúhané 
oriešky, mletý klinček a škoricu. Trúbu 
predhrejeme na 150 stupňov. Plech vy-
ložíme papierom na pečenie. Orechovým 
cestom naplníme cukrárske vrecko so 
stredne veľkou kruhovou hubičkou. Vo 
vzdialenosti asi 3 cm nastriekame na pri-
pravený plech pusinky veľké ako čerešňa. 
Na každú pusinku dáme pražený liesko-
vý oriešok a mierne pritlačíme. Pečieme 
15 min. Nakoniec pusinky necháme vy-
chladnúť na kuchynskej mriežke.
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 Sviatočné 
recepty

Hus s plnkou
1 malá hus (asi 3 kg), soľ, čierne 
korenie, 2 jablká, 3 malé cibuľky, 
2 lyžice hrozienok, 2 lyžice mandlí, 
1 lyžička majoránky, 2 mrkvy, 
2 cibule.

Hus umyjeme, vysušíme a zbavíme krku 
a krídel. Zvonku aj zvnútra osolíme a oko-
reníme. Rúru predhrejeme na 250 stupňov. 
Ošúpané jablká nakrájame na plátky, 
cibuľku na kocky a zmiešame s jablkami, 
hrozienkami, mandľami a majoránkou, 
osolíme, okoreníme a hus naplníme. Otvor 
zopneme špajlou. Hus vložíme do pekáča 
chrbtom nahor, dáme do rúry a 20 minút 
pečieme. Obrátime ju chrbtom dole, zníži-
me teplotu na 190 stupňov, pridáme mrkvu 
a na kocky nakrájanú cibuľku, krk, krídla 
a podlejeme horúcou vodou. Za občasného 
polievania pečieme asi 2 hodiny. Výpek 
precedíme, prípadne ešte dosolíme a pova-
ríme. Podávame k husi. 

Pečená morčacia roláda
Asi 1 kg morčacích pŕs, 100 g ošúpaných mandlí, 
zväzok miešaných byliniek, 100 g sušených marhúľ, 
1 lyžičku soli, korenie, karí, 1 vajce, 2 cibule, 
1 mrkva, 3–4 petržleny.
Okrem toho: Fóliu na pečenie, šťava k mäsu – 
instantnú kocku, 1 lyžicu citrónovej šťavy.

Mäso umyjeme a osušíme. S dlhým špicatým nožom urobí-
me tašku. Mandle nadrobno nasekáme, bylinky umyjeme, 
usušíme, nadrobno nakrájame. Marhule nakrájame nadrob-
no a zmiešame s mandľami, bylinkami, vajcom, soľou 
a korením. Touto zmesou tašku naplníme. Otvor zašijeme. 
Mäso okoreníme a potrieme karí. Cibuľu a mrkvu očistíme 
a nakrájame na stredne veľké kúsky. Mäso vložíme do fólie 
na pečenie spolu s nakrájanou zeleninou a petržlenom. 
Fóliu uzavrieme a pečieme v predhriatej rúre pri teplote 
200 stupňov asi ½ hodiny. Potom fóliu otvoríme, mäso 
vyberieme a výpek vylejeme na panvicu. Dochutíme instant-
nou šťavou na mäso. Podávame s karí ryžou a hrozienkami.
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Rustikálna lahôdka
500 g sviečkovice, 1 nastrúhaná cibuľa, 3 lyžice plnotučnej 
horčice, 2 žĺtky, ½ lyžičky čierneho korenia, 1 kg zemiakov, ktoré 
sa rýchlo nerozvaria, 4 lyžice oleja, 200 g anglickej slaniny, 
2 lyžice masla.

Mäso pokrájame na centimetrové kúsky. Zmiešame s cibuľkou, 
horčicou, žĺtkom a korením. Zemiaky ošúpeme, pokrájame na kúsky 
a osušíme v čistej utierke. Cibule ošúpeme, rozkrojíme a nakrájame na 
rezančeky. Olej zohrejeme, zemiaky na ňom opekáme, rýchlo obracia-
me. Posypeme 100 g cibule, posolíme, okoreníme a prikryté dusíme pri 
miernej teplote do zmäknutia. Druhú panvicu zohrejeme pri strednej 
teplote. Slaninu opečieme do chrumkava, na nej osmažíme 100 g ci-
bule do zlatista, posolíme, vyberieme. Na panvičke rozpustíme maslo, 
mäso opečieme, párkrát premiešame a napokon posolíme.  

 

Holštajnský biftek
4 bifteky po 150 g, ½ lyžičky mletého čierneho korenia, 
½ lyžičky celého korenia, soľ, 2 lyžice masla, cibuľa, olej.

Mäso okoreníme, natrieme olejom a dáme odležať do chladnič-
ky. Očistenú cibuľu nakrájame na plátky a rýchlo ju opečieme 
na oleji. Keď má zlatohnedú farbu, vyberieme ju na tanier. 
Ostatný olej rozpálime, vložíme naň bifteky a prudko opeká-
me. Často obraciame. Po 2 minútach, keď sú pekne opečené 
zmiernime teplotu. Preložíme na ohriaty tanier a osolíme. Ci-
buľu vložíme späť na panvicu a vmiešame do výpeku. Pridáme 
celé korenie a podľa chuti osolíme. Do hotovej omáčky vložíme 
kúsky stuhnutého masla a omáčku tým zahustíme. Podávame 
s udusenou zeleninou.

Lahôdkové chlebíky 
s rosbifom

4 krajce čierneho chleba, 30 g masla, 2 lyžičky ostrej 
horčice, 250 g rosbifu alebo pečenej teľaciny, 4 malé 
sladkokyslé uhorky, 50 g cibule, olivy, 2 lyžice strúhaného 
chrenu, listy hlávkového šalátu.
Na omáčku: 50 g majonézy, 50 g kečupu, soľ, mleté čierne 
korenie.
Na ozdobenie: petržlenová vňať a paradajky.

Chleby natrieme maslom a dochutíme pikantnou horčicou, povrch 
ozdobíme voľne poukladaným hotovým nárezom. Sladkokyslé uhorky 
nakrájame pozdĺžnym rezom do tvaru vejárika, cibuľu na tenučké ko-
lieska. Chlebíky nimi ozdobíme. Môžeme pridať aj olivy, alebo chren. 
Omáčku vymiešame z majonézy a kečupu, ochutíme soľou a mle-
tým čiernym korením. Podávame v osobitnej miske na omáčky.



netradičný reCept

Pečená kačacia 
Roláda s MostaRdoU

1. Mrkvu, cibuľu a zeler nakrájajte na kúsky, 
vložte do zapekacej nádoby, pridajte ty-
mián, rozmarín, kačacie stehná, polejte 
olivovým olejom a v rúre predhriatej na 
200 stupňov pečte 40 minút. Medzitým 
zbavte pečienku žiliek, zalejte ju pohárom 
pomarančového likéru, osoľte, okoreňte 
a nechajte marinovať.

2. Z kačacích pŕs odkrojte niekoľko prúžkov 
mäsa a obe prsia rozklepte na ploché plátky.

3. Upečené stehná vykostite a mäso rozmi-
xujte s výpekom, pridajte pečienku na-
krájanú na kocky, soľ, korenie, nadrobno 
nasekanú petržlenovú vňať, nastrúhanú 
pomarančovú kôru a strúhanku. Pripravili 
ste náplň.

4. Do prostriedku jedného plátku mäsa na-
neste pripravenú náplň.

5. Na náplň dajte prúžky mäsa, odkrojené z pŕs, 
prikryte druhým naklepaným plátkom, zroluj-
te do rolády. Roládu obaľte plátkami slaniny, 
zviažte kuchynskou niťou a v rúre predhriatej 
na 200 stupňov pečte 40 minút.

6. Mostarda: pomaranče nakrájajte na 
plátky a dvakrát veľmi krátko povarte vo 
vriacej vode. Potom ich posypte cukrom, 
pridajte tekvicu nakrájanú na plátky, ša-
lotku, škoricu, jalovec, bobkový list, podlej-
te pol litrom vody a duste tak dlho, až do-
staneme hmotu sirupovitej konzistencie. 
Mostardu dochuťte niekoľkými kvapkami 
esenciálneho horčicového oleja, alebo ro-
zomletými horčicovými semienkami a po-
dávajte spolu s pečenou kačacou roládou.

Čas prípravy: cca 1 hodina a 30 minút

2 prsia aj s kožou a 2 stehná z kačice, 
300 g kačacej pečienky, 
1 rapikatý zeler, 1 mrkva, 1 cibuľa, 
tymián, rozmarín, petržlenová vňať, 
pomarančová kôra, plátky slaniny, 
2 krajce bieleho toustového chleba, 
pomarančový likér, olivový olej, soľ, 
celé čierne korenie.
Mastarda : 300 g očistenej 
tekvice, 300 g cukru, 10 šalotiek, 
2 pomaranče, štipka škorice, bobkový 
list, jalovec, esenciálny horčicový olej, 
alebo rozomleté horčicové semená.

krok za krokom
Ingrediencie pre 12 osôb

1 2

3 4

5 6
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Originálny 
darček 
z patchworku

Veľkosť hotovej prikrývky je 136 x 136 cm. 
Vzor je vytvorený kombináciou patchworkových 
štvorčekov s aplikáciami.

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 vzá-
jomne pri zhotovovaní doplnkov 
spolu kombinujú. Či preberiete niek-
torý z množstva klasických motívov, 
alebo vymyslíte vlastný vzor, vaša 
práca bude vždy originálna výberom 
látok a ich kombináciami. V tom 
spočíva krása tohto umenia.
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Tak túto tašku určite hneď 
po zime nevyhodíte. Základ 
tašky je ušitý z farebných 
plôch látok. Motívy postavičiek 
sú rovnaké ako na prikrývke 
a predsa iné. Použili sa na ne 
iné farby látok. Ak ich chcete 
pekne vypracovať, jednotlivé 
diely prišívajte ručne.
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tón UdávaJú 
kontRasty

čierna sa stretáva s bielou, ostré hrany s oblými, 
baroko s klasickou modernou. A to všetko 
vyúsťuje do harmonického celku.
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Biela je elegantná a slávnostná, tajomná, 
možno trochu chladná a odmeraná, ale uni-
verzálna... podľa fyzikálnych definícií sú to 
všetky farby naraz. Ale čo by bola bez ostat-
ných farieb? A čo by bola biela bez čiernej? 
Možno vás táto naša i nšpirácia osloví.

My ľudia sme už raz takí. 
Necháme sa ovplyvniť dik-
tátom módy a podliehame 

mu dokonca aj s potešením. 
Móda nám velí v mnohých 
oblastiach. Samozrejme aj 

pri zariaďovaní bytu.

Čierna je elegantná, 
slávnostná, tajomná, 
možno trochu chlad-
ná a odmeraná, ale 

univerzálna... podľa fy-
zikálnych definícií to nie 

je farba. A čo by bola 
čierna bez bielej?
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Lynne Tolley patrí k štvrtej gene-
rácii po známom zakladateľovi 
najpredávanejšej whisky sveta 
Jack Daniel’s. Jej stará matka 
bola sestra Lema Motlowa - sy-
novca Jacka Daniela. Práve on 
prevzal vedenie liehovaru po 
smrti slávneho zakladateľa alko-
holického nápoja. Lynne je teda 
prapraneter Jacka Daniela. Svoj-
ho praprastrýka nepoznala. „Hoci 
mám veľa vrások, nie však toľko, 
aby som sa s ním stretla,“ smeje 
sa dedička Lynne. Napriek tomu, 
že vyrastala na dvore liehovaru, 
nikdy neuvažovala o tom, že by sa 
venovala práve práci v rodinnej 
firme. Keď skončila na Univerzite 
Georgia s titulom v oblasti výživy, 
pôsobila Lynne ako odborníčka 
pre desať krajov v Tennessee. Až 
keď ju táto práca začala nudiť, 
rozhodla sa vrátiť do Lynchburgu 
a začať pracovať pre rodinný lie-
hovar. 

V reštaurácii začala 
experimentovať s whisky

Vedľa liehovaru sa nachádzala 
reštaurácia Miss Mary Bobo’s, 
kde sa mladá Lynne často cho-
dievala stravovať. Navyše dcé-
ra pani Mary bola najlepšou 
priateľkou jej mamy. Pritom 
reštaurácia, ktorá nesie meno 
po svojej zakladateľke, nevznik-
la ako výsledok jej kuchárskych 
schopností. Práve naopak. „Miss 
Mary Bobo vraj varila príšerne, 
mala však talent dať dokopy 
tých najlepších kuchárov v kra-
ji,“ prezrádza Lynne. Navyše pani 
Bobo bola abstinentka a whisky 
využívala iba na Vianoce, keď 
pripravovala svoj tradičný varený 
puding. Do neho pridávala po-
riadnu dávku tohto charakteris-
tického alkoholu. Bola však veľ-
ká dáma s obrovským zmyslom 
pre humor. Slečna Bobo zomrela 
v roku 1983 vo veku 102 rokov 
a keďže penzión mal 80-ročnú 
tradíciu, rozhodla sa ho rodina 
Tolleyovcov zachovať. Ponechali 
si všetkých skvelých kuchárov 
a začali whisky prilievať aj do 
hrncov. Podľa Lynne sa destilát 
hodí do každého jedla. Hostia si 
vraj často pýtali recepty aj do-

mov. Vtedy vznikol nápad vydať 
prvú kuchársku knihu s názvom 
Jack Daniel’s Spirit od Tennes-
see Cookbook. 

Ochutnávanie nie je spôsob 
ako sa ľahko opiť

Od pondelka do soboty pracuje 
táto usilovná žena v penzióne 
Miss Mary Bobo’s a každý piatok 
sa realizuje aj ako ochutnávačka 
prvej oficiálnej pálenice v USA. 
O pracovné miesto v jej spoloč-
nosti je obrovský záujem nielen 
medzi mužmi. Každý týždeň 
prijíma ďalších 23 pracovníkov 
pálenice, aby testovali a porov-

návali kvalitu čerstvej whisky 
s tou minuloročnou. „Mnohí to 
berú ako jedinečnú príležitosť či 
dobrodružstvo a tiež si myslia, 
že prídu lacno k poriadnej opici. 
Ochutnávačstvo však má svoje 
prísne pravidlá, a podobne ako 
pri degustácii kávy, sa vzorky 
whisky nesmú prehĺtať,“ smeje 
sa Lynne Tolley, ktorá takto spoji-
la svoje dve zamestnania. 

V pozícii majiteľky Miss Mary 
Bobo’s pracuje ako hostiteľ-
ka – zostavuje menu, stará sa 
o rezervácie a nákupy, vyberá 
recepty, dohliada na záhradu 
v okolí domu, šéfuje kuchyni aj 
obsluhe. Žena, pre ktorú je cha-

rakteristická južanská pohostin-
nosť a šarm, zvykne sedávať za 
vrchstolom a počas celej večere 
zabáva svojich hostí. „Krédom 
našej reštaurácie je, že hosť 
prichádza ako cudzinec, no od-
chádza ako priateľ,“ dodáva 
hrdo hostiteľka, ktorej reštaurá-
ciu navštevujú hostia z Austrálie, 
Ruska, Japonska, Nemecka či 
z Anglicka. „Hlavnou zásadou ku-
chyne je, že podávame dva druhy 
mäsa, šesť druhov zeleniny, 
chlieb a dezerty. Veď neexistuje 
nič lepšie ako čerstvá paradajka, 
práve odtrhnutý strapec hrozna 
či čerstvá kukurica.“ 

dusená kačica s whisky 
a iné chuťovky

Špecialitami Tolleyovej rodin-
nej kuchyne sú dusená kačica 
s whisky, plody mora pripravo-
vané na whisky či zmrzlina po-
prášená whisky. Podľa Lynne sa 
destilát hodí takmer do každé-
ho jedla, prevažne však do smo-
tanovej konzistencie. „Milujem 
whisky v zmrzline, pudingu či 
v crème brûlée. Dokonca ňou 
občas v receptoch nahrádzame 
aj vanilkový extrakt, čím sme sa 
preslávili. Rovnako ako k dezer-
tom sa však Jack Daniel´s vý-
borne hodí k pikantným jedlám. 
Whisky ako sladko-pikantná 
ingrediencia s príchuťou lesné-
ho karamelu nielenže zvýrazní 
chuť jedla, ale vytvorí novú prí-
chuť. Vynikajúco ju pohltia hro-
zienka, sušené broskyne, hodí 
sa ako marináda na bravčové 
karé alebo poslúži aj v rámci si-
rupu na palacinky v kombinácii 
s maslom, hnedým cukrom či 
s broskyňami,“ prezrádza au-
torka troch kuchárskych kníh. 
Tou poslednou je Cooking with 
Jack teda Varenie s Jackom. 
Ako však skvelá kuchárka a au-
torka prezradila, rovnako milu-
je whisky aj v pohári, ktorý si 
dopraje každý deň. „Som však 
konzervatívny vychutnávač. Ne-
pripustím jej kombináciu s ko-
lovými nápojmi či s inými slad-
kými drinkami. Milujem ju iba 
s pohárom čistej vody a ľadom. 
Je to pre mňa niečo ako života-

priamy potomok Jacka daniela: 

Whisky MáMe v kRvi!

„Ochutnávačstvo však má svoje prísne pravidlá, 
vzorky whisky sa nesmú prehĺtať.“

Lynne tolley mnohí považujú za najšťastnejšieho 
človeka na svete. Je potomkom zakladateľa jednej 
z najslávnejšej whisky, vlastní penzión Miss Mary 
Bobo’s a navyše je táto sympatická dáma aj oficiálnym 
ochutnávačom alkoholu Liehovarov Jack daniel’s. 
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budič, mám ňou už presiaknutú 
krv,“ smeje sa. 

Príbeh Jacka daniela 
a liehovarov

Nikto presne nevie, v ktorý me-
siac sa Jasper Newton Jack Da-
niel narodil. Preto sa oslavy jeho 
narodenín realizujú počas celého 
septembra. Pán Daniel ešte ako 
chlapec opustil rodinu veľmi sko-
ro, a tak sa o neho staral rodinný 
priateľ a evanjelický kňaz Dann 
Call, ktorý podľa legendy vlastnil 
destilačný prístroj. Jack sa tak 
o pálení whisky naučil veľmi veľa 
už ako dieťa. Luteránsky kňaz sa 
napokon rozhodol zasvätiť svoj 
život bohu, a tak prístroj o niekoľ-
ko rokov Jackovi predal. Oficiálne 
prvý vládou registrovaný liehovar 
Spojených štátov dostal licenciu 
v roku 1866 a dnes sa už nachá-
dza v Národnom registri historic-
kých miest. Aké je teda tajomstvo 
najpredávanejšej whisky sveta, 
ktorá sa vyrába iba v Lynchbur-
gu? „Na počiatku je žitný a jač-
menný slad s vodou. Ten sa po 
destilácii nechá približne desať 
dní prekvapkať cez trojmetrový 
stĺpec dreveného uhlia z javora 
cukrového, čím nadobúda whisky 
neopakovateľnú jemnú dymovú 
chuť. Farbu a vôňu whisky zase 
získava skladovaním v sudoch 
z bieleho duba, ktoré sa vyrábajú 
vždy ručne a sú použité iba raz. 
Potom ich výrobcovia ponechá-
vajú výrobcom škótskej whisky, 
ktorí ich používajú na svoj vlastný 
proces zrenia. Ďalšou nenahradi-
teľnou zložkou originálnej whisky 
je voda z vápencových jaskýň, 
ktorá neobsahuje minerály. Za 
minútu z prameňa vytečie 800 
litrov vody pri konštantnej teplote 
56 stupňov. To je aj jeden z dôvo-
dov, prečo jediné miesto, kde sa 
táto whisky vyrába, je Lynchburg 
v Tennesee a prečo pred jasky-
ňou stojí socha Jacka Daniela,“ 
vysvetľuje Lynne Tolley. Jej slávny 
príbuzný, ktorého meno nesie aj 
etiketa whisky, bol celý život pre-
zývaný aj „gentleman Jack“. 

komická smrť 
džentlmena Jacka

Praprastrýko Lynne mal jediný 
dom na horskom vidieku s vlast-
nou tanečnou sálou, v ktorej orga-
nizoval nezabudnuteľné večierky. 
Starý mládenec, pre ktorého bola 
charakteristická čierna kravata 

a vysoký klobúk, mal 13 súroden-
cov. Na čele liehovaru bol viac 
ako 40 rokov a už v roku 1904 
sa rozhodol vziať whisky na sve-
tovú výstavu v St. Luis. So svo-
jím produktom sa stal hviezdou 
veľtrhu a odniesol si zlatú me-
dailu za najlepšiu whisky sveta. 
Legenda ako vystrihnutá z kro-
ník čierneho humoru hovorí, že 
jeho príbeh skončil v roku 1911, 
keď prišiel skoro ráno do práce 
a unavený si nevedel spomenúť 
na kombináciu čísel pri otváraní 
trezoru. V zúfalstve sa tak nad 
ním rozhodol zvíťaziť fyzicky, 
no keď do neho kopol, zlomil si 
prst. Dostal otravu krvi, na ktorú 
zomrel. Obyvatelia Tennessee si 
údajne na základe tejto príhody 
vytvorili ponaučenie: nikdy ne-
chodievajte do práce príliš skoro. 
Keďže Daniel nikdy nebol žena-
tý, po jeho smrti prevzal vedenie 
liehovaru jeho obľúbený synovec 
Lem Motlow.

Šťastná sedmička

Muž s menom, ktoré poznajú ľu-
dia po celom svete, je pochova-
ný v meste Lynchburg a pri jeho 
hrobe sú údajne umiestnené dve 
stoličky. Je to pre pohodlie mno-
hých dám, ktoré za ním po smrti 
smútili. Aj dnes, sedem generá-
cií po jeho smrti, však liehovar 
pracuje stále rovnakým spôso-
bom. Funguje podľa motta svoj-
ho zakladateľa: „každý deň pra-
cujeme najlepšie, ako vieme...“. 
Whisky sa posudzuje podľa troch 
kritérií zmyslov – podľa výzoru, 
podľa chuti a podľa vône. Ná-
vod Lynne je jednoduchý: ľudia 
očakávajú stále rovnakú kvalitu. 
„Je to ako u človeka. Nezáleží na 
tom, koľko žijeme, ale ako. Kva-
lita whisky sa neposudzuje iba 
podľa jej veku, ale aj podľa toho, 
ako zreje,“ tvrdí Tolley, ktorá 
dnes hodnotí to, ako je destilát 
pripravený na expedíciu z kon-
zervatívneho mestečka. V ňom 
už od roku 1909 platí prísny zá-
kaz konzumácie alkoholu, kedy 
si tento zákon dobrovoľne odhla-
sovali všetci obyvatelia kraja Mo-
ore. Až dodnes je predaj whisky 
mimo pálenice zakázaný. Páleni-
cu navštevuje množstvo turistov 
a oficiálne predajne - White Rab-
bit Bottle Shop a Red Dog bottle 
shop – sú rovnako často vyhľa-
dávané. Počas mnohých sviat-
kov a víkendov sú však pálenica 
a predajne zatvorené.

lynchburgské kandizované jablká
4 porcie

Potrebujeme:
3 polievkové lyžice masla, 6 šálok olúpaných a nakrájaných 
zelených jabĺk, 1/4 až 1/2 hrnčeka cukru, 1/3 šálky whisky 
Jack Daniel’s

Postup: 
Rozpustite maslo na strednom ohni a asi 5 minút na ňom jemne 
opekajte jablká. Vmiešajte cukor a whisky. Varte, kým šťava ne-
zhustne ešte asi 5 minút. Podávajte teplé. 

Jackove pekanové orechy 
4 porcie

Potrebujeme:
1/4 hrnčeka masla, 3 lyžice cukru, 1/4 šálky whisky 
Jack Daniel’s, 2 lyžičky (podľa chuti) pikantnej korenistej 
omáčky, 1 a ½ lyžičky soli, ½ lyžičky cesnakového prášku, 
4 šálky pekanových orechov rozrezaných na polovice (1 kg)

Postup: 
Predhrejte rúru na 300 stupňov Celzia. Zmiešajte všetky ingre-
diencie (okrem orechov) vo veľkom hrnci a za stáleho miešania 
ich na miernom ohni priveďte do varu. Povarte ešte 3 minú-
ty. Vmiešajte orechy a dobre premiešajte. Vylejte zmes v jednej 
vrstve na pekáč a pečte 30 minút, až kým nebudú chrumkavé. 
Nechajte vychladnúť a skladujte vo vzduchotesnej nádobe. 

Jednoduché recepty 
à la Lynne tolley
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miroslava (33) 
na materskej 
dovolenke

nechcem byť len matka,  
ale aj príťažlivá žena
Aj ako dvojnásobná matka chcem vyzerať k svetu – v po-
hode a sexy. Ale všetky moje pokusy vždy stroskotali na 
tom istom probléme – nemala som na obliekanie a líče-
nie čas.  Nakoniec som  vždy zostala pri tom najmenej 
náročnom účese, ktorý sa dá upraviť aj počas prebaľova-
nia a jednotvárnom oblečení, ktoré sa mi osvedčilo ako 
najpraktickejšie. Inú farbu ako čiernu nenosím, pritom 
by som veľmi rada našla farbu, v ktorej by som sa dobre 
cítila a opäť dostala motiváciu  realizovať sa niekde inde 
ako doma. Materstvo je najúžasnejšia vec na svete, ale 
uväznilo ma  v ceste za svojim snom. Cítim sa ako ty-
pická matka, uťahaná, bez kúska nápadu. A na ženu 
v sebe som úplne zabudla. Rada by som sa opäť vrátila 
do práce. Preto hľadám pomoc, ako nielen rafinovane 
zamaskovať postavu po nedávnom pôrode, ale aj nájsť 
také oblečenie, ktoré mi pristane ako žene.

Ako prebiehala premena?
Zachovali sme prakticky strih vlasov, ale dodali sme im 
väčší objem. Tvary a farby oblečenie sme vybrali tak, 
aby rafinovane zakryli popôrodné kilá navyše a ešte viac 
podčiarkli Mirkinu ženskosť.

Mirkina momentálne plná postava potrebovala dodať 
pevné rysy a zdôrazniť ženskosť. Takže žiadne vyťahané 
svetre, alebo voľné bavlnené tuniky. Zvolili sme úzke no-
havice a šaty, ktoré rafinovane obopínajú postavu.  Mir-
kinu  obľúbenú čiernu farbu sme nahradili módnejšou 
tmavo modrou a šedou. Tie sa ďalej dajú kombinovať 
a opticky postavu zmenšujú.

A čo s účesom? Ukázali sme, že ani ako žena na 
materskej dovolenke sa Mirka nemusí vzdávať túžby 
po krásnych vlasoch. Základnú dĺžku sme skrátili pod-
ľa posledných trendov a zostrihali podľa posledných 
trendov, aby účes pôsobil objemne.  Mirkinu medovú 
farbu sme ponechali. Vlasov po pôrode trošku ubudlo, 
preto jednou z možností ako ich rýchle upraviť je nato-
čenie na natáčky. Bohaté vlny vytvoria krásny objemný 
a súčasne ležérny účes.

Poznáme sa. Presne vieme, kto sme 
a napriek tomu môžu z nás mať ostatní 
iný dojem. Reč tela, naše oblečenie, 
líčenie... to všetko zlaďte s vašim 
vnútorným ja.

aký  
vzbudzujeme  

dojem?

PReMena
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aký  
vzbudzujeme  

dojem?
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Proces starnutia kože sa začína v období 
zrelosti. Vo vyššom veku sú znaky starnutia 
kože markantné. Prejavujú sa na samotnej 
koži a na jej štruktúre. Znakmi postupného 
starnutia je aj šedivenie vlasov, ich úbytok 
a kvalitatívne zmeny, mení sa vzhľad nechto-
vých platničiek. Produkcia potu sa obmedzu-
je a v starobe sa koža stáva suchšou a menej 
premastenou. Suchosť kože sa prejavuje viac 
v zimnom období v súvislosti so zníženou vlh-
kosťou prostredia a nadmernými hygienický-
mi zvyklosťami dnešnej doby.

aJ koža staRne 

Ktoré časti nášho tela najrýchlejšie 
prezrádzajú náš vek?
Vzhľadom na to, že slnečné žiarenie sa ta-
kou výraznou mierou podpisuje pod proces 
starnutia, najvýraznejšie zmeny nachádza-
me práve na miestach, ktoré sú pred jeho 
pôsobením najmenej chránené. Sú to tvár, 
hrudník – dekolt, chrbty rúk a vonkajšie plo-
chy predlaktia.

Aké zmeny možno očakávať v priebehu 
procesu starnutia na tvári?
Síce je pravda, že starneme, odkedy sme sa 
narodili, ale prejavy konvenčne stanoveného 
starnutia nastupujú v dospelosti. Ich zna-
ky možno zadeliť podľa vekových kategórií 
s ohľadom na typické známky starnutia.

Samozrejme, že existujú výrazné interindi-
viduálne rozdiely, ktoré sú podmienené naj-
mä genetikou. Hovorí sa Aká matka, taká 

Katka, a tak nečudo, že mladá dáma má 
nadmieru vyvinutú vrásku hnevu v rovnakej 
lokalite ako jej matka už vo veku, keď ju tam 
štandardne nemožno ešte očakávať.

Medzi jednotlivcami nájdeme početné roz-
diely v nástupe a sile starnutia nielen na vrode-
nom základe, ale i pôsobením vonkajších fak-
torov. U fajčiarov nastupuje zmena farebnosti 
pleti na popolavosivý odtieň podstatne skôr 
ako u nefajčiarov. Periorálne vrásky (okolo úst) 
sa takisto zaznamenávajú u mladších osôb.

tak ako počas roka jar strieda 
jeseň, tak mladosť a zrelosť strieda 
jeseň života. každé ročné obdobie 
má svoje špecifiká, aj ľudské telo 
zaznamenáva zmeny. 

Kategória do 20 rokov:
Bez vrások
Hladká a jednotne sfarbená pleť

Kategória 20–30 rokov:
Skoré prejavy fotostarnutia
Ojedinele mierne zmeny pigmentácie
Bez zmien kožného povrchu
Žiadne alebo minimálne vrásky

Kategória 30–40 rokov:
Vrásky v pohybe
Mierne prejavy fotostarnutia
Nezrovnalosti farebného koloritu, solár-
ne lentigo
Hmatateľné, ale voľným okom neviditeľ-
né zhrubnutia kožného povrchu
Vrásky okolo očí, tzv. „crows feet “ vrásky
Vrásky smiechu prítomné po bokoch úst

Kategória nad 50 rokov:
Statické vrásky
Pokles ústnych kútikov s tvorbou vrások 
typu „marionette lines“
Vznik škvrnitých pigmentácií typu lentigo 
solaris
Voľným okom viditeľné hyperkeratózy 
(ľudovo ploché bradavičky)
Prítomné rozšírené cievky

Kategória nad 60 rokov:
Iba vrásky
Výrazné prejavy fotostarnutia
Z dôvodu úbytku podkožného tkaniva, 
pôsobenia gravitačnej sily, zmeny
kostených štruktúr lebky dochádza k cel-
kovo zvädnutému a ochabnutého
výrazu tváre s prevismi
Zmena prirodzenej farby pleti a výrazná 
nejednotnosť
Početné pigmentácie
Seboroické veruky
Kožné malignity

Mudr. Iveta hasová
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ako odstrániť niektoré nedostatky?

Ultherapy® – prvý FDA schválený nein-
vazívny lifting ponúkame v našom centre 
Mediskin. Je to prvé pracovisko nielen 
na Slovensku, ale aj v Čechách. Jediné 
ošetrenie prirodzene omladí váš vzhľad 
a spevní vašu pleť. Nemožné na počka-
nie, zázrak do 3 mesiacov. Omladnite 
a vyhlaďte svoju pleť vďaka fokusované-
mu ultrazvuku Ulthera®. Nová unikátna 
patentovaná technológia prinavracia mla-
dosť vďaka dvoj/troj – úrovňovej stimu-
lácii. Nielenže stimuluje kolagén v úrovni 
kože, ale jedinečne pôsobí priamo v „zák-
ladoch“, ktoré predtým boli dostupné iba 
plastickým chirurgom. Proces viacúrov-
ňovej stimulácie prestavby kolagénu, bez 
poškodenia kožného povrchu, stavia túto 
metódu na piedestál neinvazívnych ošet-
rení. Jediné ošetrenie vás bez časových 
prestojov presunie späť o niekoľko rokov 
a vy zvrátite chod času.

Vymodelujte svoju 
budúcnosť!
Pre koho je určená:
•	 Ultherapy nenahrádza chirurgický 

lifting, je alternatívou pre tých, ktorí 
chirurgický lifting z rôznych dôvodov 
odmietajú

•	 Pre tých, ktorí ešte nie sú vhodnými 
kandidátmi na chirurgické riešenie 
a ktorí hľadajú výrazné zlepšenie zná-
mok starnutia

•	 Predĺženie výsledku chirurgického 
 liftingu
•	 Pre ženy, ktorým na vzhľade záleží
•	 Pre mužov, pretože nezanecháva žiad-

ne jazvy a nik sa o tom nedozvie

Priebeh zákroku:
Podľa želanej oblasti ošetrenia sa pod 
presnou ultrazvukovou kontrolou obrazu 
vysielajú impulzy fokusovaného ultrazvu-
ku v 2 až 3 hĺbkových úrovniach. V hlbokej 
vrstve – SMAS/Superficial Muscular Apo-
neurotic System/, ktorý sa rozprestiera nad 
svalovým systémom celej tvárovej oblasti 
a ovplyvnenie ktorého je zodpovedné za po-
zitívne výsledky faceliftu. Následne sa pre-
chádzajú vyššie úrovne kože, dermy, hlboká 
derma so sieťou spojivových vlákien, a prí-
davne podľa potreby i povrchovejšie vrstvy 

túžite rozjasniť pohľad svojich 
„unavených“očí, či vyrysovať 
ochabnuté kontúry sánky, 
alebo azda „vyžehliť“ krk? 

kože. Samotný zákrok trvá podľa rozsahu od 
cca 30min až do 70min v prípade ošetrenia 
celej tváre. Bolestivosť je individuálna a kon-
trolovaná, kompenzovaná nanesením lokálne-
ho anestetika a podľa potreby i analgetickou 
medikáciou. Po zákroku môže pretrvávať ne-
výrazné začervenanie po dobu niekoľko hodín, 
nevýrazný opuch, citlivosť v ošetrenej oblasti, 
ktoré majú iba prechodný charakter. Modriny 
sa vyskytujú veľmi ojedinele.

Výsledky ošetrenia:
Výsledky sa dostavia na základe stimu-
lačných procesov v priebehu niekoľkých 
týždňov a benefit z ošetrenia môže pretr-
vávať po dobu do 5 rokov. Odporúčané je 
na udržanie dosiahnutých výsledkov pro-
cedúru zopakovať cca po 1–1,5 roku na 
podporu cieleného efektu. 

Viac informácií na www.mediskin.sk
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Narodila sa v Bratislave a volala sa Kimija-
nová. Detstvo a roky dospievania bez otca, 
len s mamou v jednej domácnosti neboli naj-
ľahšie. Príliš skoro bola prinútená rozhodovať 
sa samostatne a často nevolila tú najspráv-
nejšiu cestu. Bola dobrou žiačkou, ale ma-
niere malomestských rodín neraz naštrbili jej 
ideály a ranili jej srdiečko. V tých najťažších 
a komplikovaných rokoch dospievania mala 
Ingrid svojho anjela strážneho. Láska, aj rady 
do života, sa jej plným dúškom dostávali od 

jej dodnes žijúcej babičky. Len čo skončila 
školu, stretla sympatického Taliana, Fabrí-
cia Aeilla, ktorý prišiel do Československa 
priateľovi na svadbu. Sedeli vedľa seba, roz-
právali sa a ako to už býva, aj sa zamilovali. 
„Na druhý deň ma požiadal o ruku, „smeje 
sa Ingrid. „Povedal mi, že má pre mňa takú 
zvláštnu ponuku, ktorej určite neodolám. 
Myslela som si, že mi ponúkne milióny a ja 
sa veru za žiadne peniaze nedám kúpiť. On 
mi však povedal, že ak sa za neho vydám, do 

konca života nebudem musieť variť. Bolo m 
i to veľmi smiešne. Hneď som si predstavila, 
že nebudem musieť umývať ani riady a zdalo 
sa mi to veľmi lákavé. Povedala som si, že 
je to fantastická ponuka a keďže nám dob-
rodružnú povahu, odcestovala som s ním do 
Benátok, ale nie na svadobnú cestu, ako by 
si niekto predstavoval.“ Vysúkali si rukávy 
a jej manžel Fabrício tu začal uplatňovať svo-
je kulinárske schopnosti v reštaurácii, ktorú 
si otvorili s pomocou jeho rodičov. Na moju 

ako sa plní 
ameriCký sen?
ingrid aielli, šarmantná Slovenka 
s talianskym priezviskom 

Ingrid a Fabricio so svojim miláčikom, 
ktorý s nimi chodí všade.
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otázku, prečo po čase zamenili rozprávkové 
Benátky za Ameriku, sa len usmiala.

„Krištof Kolumbus objavil Ameriku pre 
svet. Ja som sa vybrala objaviť Ameriku pre 
seba. Samozrejme, spolu s manželom,“ vy-
svetlila mi. 

Na ťažké chvíle, ktoré sprevádzajú začiatky 
každého emigranta, už možno zabudla. A verte 
mi, tie sa nevymykajú z rámca tých najdrastic-
kejších, často tak neuveriteľných, že by si za-
slúžili napísať o nich román. Plakať nad pádmi 
a neúspechmi sa však nijako nezhoduje s jej 
optimistickou povahou. Túžba a odhodlanie 
byť niekým, dokázať niečo a patriť k spoloč-
nosti, ktorá má budúcnosť, ju hnali dopredu. 
K úspechu jej pomáhala odvaha riskovať, cie-
ľavedomosť, ale aj šťastie. Nie nadarmo sa 
hovorí, že odvážnemu šťastie praje. Pracovali 
do úmoru, šetrili doláre, aj sa poriadne zadlži-
li, ale nevzdali sa. Uspieť v ťažkej konkurencii 
reštauračného biznisu v kapitalistickom svete 
môže človek pokojne pripísať zázraku. 

Dnes, po ťažkých skúškach, pádoch, chy-
bách, prišli úspechy. Fabricio sa vypracoval 
medzi prvotriednych šéfkuchárov. Ale ani In-
grid nelenila. Vyhrnula si rukávy, tvár obdari-
la svojím očarujúcim úsmevom a s vrodenou 
inteligenciou Slovenky otvárala v reštaurácii 
nielen dvere, ale aj srdcia svojich zákazníkov.

Jej dobré srdiečko, múdrosť, vôľa pracovať 
a niečo dokázať priniesli svoju úrodu. V centre 
Washingtonu vybudovali „Teatro Goldoni“, ele-
gantnú reštauráciu, kde ponúkali chutné be-
nátske špeciality a svojou vkusnou dekoráciou 
tak trochu pripomínala prostredie divadla. 

Majiteľka Ingrid bola súčasne manažérka, 
hosteska a usmerňovala jej celý chod. Vďa-
ka slovanskému pohostinstvo uspokojila aj 
tých najnáročnejších zákazníkov. Od kongre-
smanov, politikov, majiteľov korporácií, bánk, 
predstaviteľov televízií, rádií, novín až po ma-
jiteľov veľkých podnikov. Podávali si tu kľučku 
nielen populárne hviezdy filmového neba, ale 
aj samotní prezidenti. Hostila aj prezidentov 
Slovenskej republiky s manželkami. 

Talentovaná Ingrid ovláda štyri jazyky, čo 
je pre jej profesiu neoceniteľný prínos. Po 
taliansky sa naučila ešte vo svojich podnika-
teľských začiatkoch. Musela. Keď prišla do 
Talianska, nikto jej nerozumel, ale ani ona 
im. Po španielsky sa naučila od svojich za-
mestnancov v reštaurácii a po anglicky od 
svojich hostí. Tam, kde jej niekedy nepostačí 
angličtina, pridá úsmev, objatie, ba aj bozk. 
Univerzálne zrozumiteľný jazyk. 

Mám radosť, že som ju spoznala. Nemá-
me veľa príležitostí na stretnutia, veď sme od 
seba vzdialené tisíce míľ, preto som sa na je-
sennú návštevu Ingrid a Fabricia veľmi tešila. 

Svoj nový dom si zariaďuje antickým nábyt-
kom a v dokonale modernej americkej kuchy-
ni som jej vysmážala slovenské zemiakové 
placky, ktoré jej tak chutili, že som ich nesta-
čila robiť. Obľubuje sobotu. Vtedy sa venuje 
svojmu, ako ona hovorí, zušľachťovaniu. A ja 
dodávam – márnotratnostiam. Môžem to do-
kumentovať. V jednu sobotu som ju navštívila 

Ingrid Aielli

Ingrid a Fabricio so svojou sekretárkou Lily. Ich dom je vždy plný kvetov.
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Krásny dom vybrala Ingrid. Musel vyhovovať jej náročným kritériám.

v jej obľúbenom SPA – relaxačnom centre. 
Recepčná ma odprevadila do miestnosti číslo 
112, ponúkla mi kreslo a pohár bieleho vína. 
„Vaša priateľka tu bude čo nevidieť,“ informo-
vala ma. Aj bola. Ale keby sa mi neprihovorila, 
tak veru neviem, či by som ju spoznala. „Kde 
si sa tak nádherne opálila,“ čudujem sa. 

„Kamilka, celé dni som medzi štyrmi stena-
mi v reštaurácii a keď chcem vyzerať zdravo 
a príťažlivo, tak som sa trochu dala nastrie-
kať,“ vysvetlila mi. 

„Čo, zastriekať?“ – vypytujem sa. 
„Celé telo, je to taká nová ženská márni-

vosť, čo povieš, pristane mi to?“ – a koketne 
si odhrnula golier. 

Nadovšetko miluje mesiac apríl, nielen 
preto, že sa bláznivo začína, ale aj preto, že Kúpeľňa je zariadená naozaj luxusne.

Neaples je mesto boháčov. Sú tu tie najdrahšie vily a naj-
krajšie apartmány, aké si len viete predstaviť. 
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Ingrid je žena so zlatým srdcom. Silnou vô-
ľou s úsmevom a bez reptania ide za svojim 
snom. Žena – Slovenka, ktorá je našim vy-
slancom v ďalekej cudzine. 

Jej sympatický manžel – „celebrity šef“ 
vkladá do jedla svoje kuchárske umenie 
a Ingrid zase svojou pohostinnou povahou, 
oslňujúcim úsmevom, pridáva tomuto unikát-
nemu prostrediu aj kus svojho srdca.

Návštevníci mestečka Naples na juž-
nej Floride sa majú na čo tešiť! Elegantnú 
reštauráciu „Sea salt“ v ktorej popri perfekt-
nej obsluhe a chutnom jedle, pocítia aj dušu 
slovanského pohostinstva.  

Kamila Kay Strelka Kanková 
(O tejto zaujímavej žene sa viac dočítate 
v mojej  knihe Letenka za hviezdami)

prináša vôňu, nádej a s prichádzajúcou jarou 
aj nový život a energiu. 

Neobdivuje diamant, mrazí ju jeho chlad. 
Perly jej zase pripomínajú slzy, ale zbožňuje 
rubín, lebo má farbu srdca. Vo svojich dake-
dy až bláznivých snoch by rada absolvovala 
cestu okolo sveta, som presvedčená, že na 
to má, ale práca a povinnosti jej ešte stále 
stoja v ceste uskutočniť takýto obsažný výlet. 

Pri otázke, koho si najviac váži a obdivuje, 
bez rozmýšľania odpovie, že svoju babičku. 
Dodnes považuje jej rady do života za naj-
cennejšie. Úprimne jej vďačí za starostlivosť 
a lásku.

Vekom je síce Ingrid mladá, ale má už do-
statok skúseností zo sveta kapitalistického 
biznisu a tieto získané znalosti aj vhodne 
využíva. Jej večný optimizmus a odvaha sú 
hnacím motorom jej úspešného života. Dob-
rosrdečnosť, ktorou oplýva, ju vedie k tomu, 
aby pomáhala druhým, kde sa len dá. A tým, 
že pomáha iným, pomáha vlastne aj sama 
sebe. Ale to už opakujem jej slová. Sú vlastne 
obdivuhodným krédom tejto mladej ženy, mo-
jej hviezdičky s pôvabným úsmevom na tvári.

Asi pred rokom opustila Washington D.C. Zlá-
kala ju Florida. V nádhernom prostredí golfo-
vých ihrísk kúpila rozprávkový dom s bazénom 
a spolu so svojim manželom Fabriciom, ktorý 
je v Amerike uznávaným šéfkuchárom, sa opäť 
dali do práce. A to veľmi ťažkej práce. Viem čo 
hovorím, bola som tam a bola som pri tom. 

V Naples, na najkrajšej a najdrahšej ulici 
tohto úžasného mestečka, na brehu Mexické-
ho zálivu Južnej Floridy, od základov vytvorili 
ďalší skvost. Reštauráciu, miesto elegantné, 
farebne prispôsobené večnému letu, ktoré 
do tejto oblasti láka labužníkov prežiť svoju 
dovolenku v rozprávkovom prostredí Floridy. 

Prečo som si Ingrid obľúbila? Jednoduchá 
odpoveď. Veľmi mi pripomína seba, keď som 
sa pred štyridsiatimi rokmi ocitla v Amerike, 
ako najchudobnejší človek na svete a nezľak-
la som sa. Pripomína mi naše mladé a odváž-
ne roky v podnikaní práve na Floride. Delí nás 
síce štyridsať rokov, ale naša odvaha a túžba 
uspieť bola rovnaká.   

recept šéfkuchára Fabricia aielli
čIerne FarFalle S údeným 
loSoSom, hrášKom 
a zelenInovým vývarom
2 a ½ šálky zeleninového vývaru, 1 cibuľa, 
1 mrkva, 1 zeler, 1 pór, 4 strúčiky cesnaku, čerstvá 
petržlenová vňať, tymián, bobkový list, čierne korenie. Ďalej potrebujeme: 
2 cibule, 4 šalotky, 2 šálky hrášku, 1 šálka olivového oleja lisovaného za studena, 
soľ, čerstvo namleté čierne korenie, čierne farfalle, lyžička masla, 7 kúskov 
údeného lososa.

Suroviny na omáčku očistíme, nakrá-
jame nadrobno, zalejeme vývarom. 
Pomaly varíme, kým zelenina nie je 
mäkká. Precedíme a vývar si rozde-
líme na menšie porcie. V chladničke 
nám vydrží 5 dní, v mrazničke 2 me-
siace.

Dostatočne veľký hrniec naplníme 
vodou, osolíme a necháme zovrieť. 
Pridáme farfalle a varíme, ako Talia-
ni hovoria al dente (na skus). Cibuľu, 
šalotku a hrášok uvaríme vo vývare 
do mäkka. Asi 2 minúty necháme od-

stáť. Rozmixujeme. Pridáme olivový olej a ďalej pomaly mixujeme, až vznikne krém. Do 
tohto pyré pridáme soľ, čierne korenie a ak je husté ešte trochu vývaru.

Uvarené farfalle zalejeme, pridáme maslo, olivový olej. Na tanieri polejeme zelenino-
vým pyré a navrch posypeme kúskami údeného lososa.

Fabricio 
Aielli

Jedáleň je zariadená v antickom štýle V bazéne sa radi okúpu aj hostia, ktorých manželia Aielli majú vždy plný dom.
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Aké je vaše životné krédo?
Vždy som mala túžbu a vieru robiť veci 

správne, konať tak, aby som nikomu neub-
ližovala a pomáhala ľuďom. Bola som pre-
svedčená, že keď ľudia nie sú preplnení po-
chybnosťami, môže sa im všetko splniť.

Verila som svojim zásadám a už od det-
stva som sa nezaraďovala medzi rovesníkov. 
Napríklad ma vôbec nepriťahovali materiál-
ne veci a vonkajšie prejavy, ktoré však moje  
rovesníčky prežívali veľmi intenzívne. Vždy 
som bola skôr chlapčenský typ, rada som sa 
pohybovala a liezla po stromoch. Považovala 
som sa za akýsi samorast.

Vo vašom živote však prišlo obdobie,  
v ktorom ste sa museli vyrovnať s ťažkou 
chorobou...

Neskôr som sa vydala a mala som deti,  
s ktorými som bola sedem rokov na mater-
skej. Prišlo krízové životné obdobie, ktoré bolo 
spôsobené aj mojim domácim prostredím.  
Cítila som, že schádzam z cesty a začínam sa 
riadiť inými pravidlami ako boli tie, ktoré som 
si intuitívne našla počas dospievania. V mo-
jom živote materiálno začalo prevažovať nad 
duchovnom. Možno aj v dôsledku tohto roz-
poru som ochorela a jedna z mojich diagnóz 
mi nedávala veľkú šancu na život. To všetko 
sa stalo približne pred dvanástimi rokmi.

Vo chvíli, keď mi lekári oznámili svo-
je zistenia, prestala som ich vyhľadá-
vať a rozhodla som sa pre samoliečbu. 
Začala som sa stravovať surovou stra-
vou, zeleninovými a ovocnými šťavami. 
Po pol roku som opäť prišla k lekárovi a 
ten nechcel veriť, že som mohla prežiť  
a že sa z toho dostanem. Naďalej som pila 
šťavy a jedla klíčky. Môj stav sa úplne zme-
nil a začala som cítiť obrovský príliv energie 
a radosti zo života. Nebývala som unavená, 
nepotrebovala som dlho spávať a celý život 

sa mi javil krásny. Vtedy som, si uvedomila, 
že spôsobom stravovania sa dá ovplyvniť 
kvalita života. 

Ako vnímate chorobu teraz?
Choroba je signálom, že niečo robíme zle. 

Nádcha, bolesť, zvýšená teplota – to všetko sú 
signály, ktoré musíme zachytávať. Tieto preja-
vy zvykneme podvedome potláčať. Potláčame 
však to, čo je samo osebe očistou. Je potreb-
né naučiť sa tieto signály tela rozpoznávať  
a rozumieť im.

Pomoc ľuďom sa stala jedným z hlavných 
motívov vašej súčasnej aktivity. Čo vás 
motivovalo k tomu, aby ste sa rozhodli 
pracovať v takejto oblasti?

Skúsenosť s chorobou a jej liečením 
ma dlho pútala iba v súkromí. Mala som 
svoju prácu a iné starosti. Stále som však 
v podvedomí hľadala cestu, ako využiť 
svoje skúsenosti a pomôcť aj iným ľuďom. 
Musím priznať, že niekedy som „liezla na 
nervy“ svojim známym poznatkami a rada-
mi. Napokon sa mi podarilo presvedčiť po 
niekoľkých mesiacoch jednu priateľku, kto-
rá mala podobné zdravotné problémy, aby 
vyskúšala môj spôsob liečby. Po mesiaci 
pocítila priateľka úplný obrat k lepšiemu. 
Keď očistíme svoje telo, očistíme aj svoje 
myslenie a dušu. Odrazu v sebe máme také 
veľké množstvo energie, že môžeme reali-
zovať svoje sny a nepochybujeme o sebe. Aj 
jej život sa zmenil k lepšiemu, nielen zdra-
votne, ale aj v práci a v súkromí.

Napriek prekážkam ste svoje predstavy 
zrealizovali. Vo svojom centre ponúkate 
detoxikačné a relaxačné kúry.

V mojom súkromnom živote nastali vážne 
zmeny, pretože prišiel dlhotrvajúci rozvod. Za-
čala som hľadať iné cesty pre svoje živobytie 

a dostala som sa k tomu, že chcem svoj sen 
o pomoci iným uviesť do života. Na začiatku, 
ako to už býva, som mala veľkolepé plány. 
Potom som si však uvedomila, že to všetko 
by bolo nákladné a nikto by nebol schopný 
odísť napríklad na mesiac zo zamestnania  
a od rodiny, aby mohol využiť plánované lie-
čebné postupy. 

Preto som začala pracovať na ambulantnej 
forme ozdravných a rekondičných kúr. Všet-
kých vrátane mňa prekvapili prvé výsledky  
a reakcie ľudí, ktorí absolvovali mesačnú kúru. 
Iné bolo prežiť túto skúsenosť na vlastnej 
koži a iné je teraz vidieť, že ľudia sú spokojní  
a šťastní. 

Ste zaneprázdnená a činorodá žena. Ako 
sa vy osobne vyrovnávate so stresom?

Verím tomu, že človek sa má uvoľniť  
a nemá veci v sebe dusiť. Preto niekedy 
reagujem bezprostredne a nesnažím sa 
zakrývať svoje pocity. Môj prah citlivosti 
je však pomerne vysoko a dlho trvá, kým 
podľahnem stresu, čo je určite podmiene-
né aj pravidelnou očistou organizmu, kto-
rú podstupujem. Je dôležité každoročne 
absolvovať očistný pôst a vytvoriť priestor 
pre látky, ktoré nášmu organizmu pomá-
hajú. Ak máme dostatok enzýmov, vita-
mínov a minerálov, omnoho ľahšie všetko 
znášame a sme zdravší. Očistný pôst po-
máha telu aj po stránke imunity a naše 
telo je silnejšie. 

Kedysi som stres nezvládala, teraz stre-
su podľahnem skôr výnimočne. Môže sa mi 
stať, že prežijem aj vážne veci, ale riešim 
ich skôr s odstupom a dokonca aj s hu-
morom. Blokády v psychike vznikajú práve 
potláčaním reakcií na stres a hromadením 
problémov vo vnútri. Je dôležité nebrať život 
a konkrétnu situáciu príliš vážne. Priznajme 
si, mnohokrát sú tie situácie banálne a nie-
kedy až humorné. Jednoducho sa netreba 
nechať zdeptať.

Môžete poradiť tým, ktorý podliehajú 
stresu a nevedia, kde začať so zmenou?

Veľmi často si spôsobujeme problémy tým 
ako riešime životné situácie. Ja osobne si často 
kladiem otázky prečo sa stalo toto?, alebo čo 
bude nasledovať?, aký to bude mať vplyv na 
môj život? Napohľad sú to jednoduché otáz-
ky, ale pomáhajú mi zistiť podstatu problému. 

každý má sVoje 
Poslanie
Súčasný životný štýl nám nedáva veľa príležitostí na stretnutie 
s autentickým človekom, ktorý má životné skúsenosti, humor, ale vie aj 
vážne uvažovať, pomáha nám klásť otázky a hľadať odpovede. takýmto 
stretnutím bol aj rozhovor s pani Líviou Filovou, podnikateľkou, matkou, 
zaneprázdnenou a sympatickou mladou ženou, ktorá sa nedá prehliadnuť 
a má vždy na tvári úsmev. na prvý pohľad by nikto nepovedal, že prekonala 
komplikovanú životnú cestu, ťažkú chorobu a ako podnikateľka pracuje 
v každodennom strese.
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Dá sa takouto formou stravovať trvalo?
Nikdy by som si nedovolila komukoľvek 

povedať, aby radikálne zmenil svoje stravo-
vacie návyky, a aby sa stal zo dňa na deň 
vegetariánom, alebo vitariánom. Verím tomu, 
že na surovej strave sa dá žiť. Každý, kto sa 
takto stravuje, však musí svoje telo držať  
v určitej harmónii a rovnováhe. Je dôležité 
zachovávať rovnováhu obilia, strukovín, zele-
niny, ovocia, semiačok atď. 

Surovou stravou sa zbavíme škodlivých lá-
tok v tele, zbavíme sa baktérií, ktoré nás nútia 
pojedať všetky tie nezdravé jedlá. Skúsme žiť 
v súlade s prírodou a neísť proti nej. Boh nám 
dal rozum a mi ho zneužívame proti sebe. 

-jd-

Zrazu človek pochopí, že netreba so situácia-
mi bojovať, ale nemusíme sa im ani poddávať. 
Strach je jeden z hlavných hriechov a vedie nás 
k nesprávnym uzáverom a konaniu.

Nie vždy treba hľadať príčiny problémov 
iba mimo seba. Preštudovala som všet-
ky možné filozofie a skúsila som všetky 
možné druhy stravovania. Nakoniec som 
zistila, že cesta je v striedmosti. Každá fi-
lozofia, viera, či náboženstvo, nám ponúka 
svoje riešenia. Ak čítame nejakú hodnotnú 
knihu, napríklad osobnú výpoveď človeka 
o sebe a o svete, čítame iba ceste tohto 
človeka. Nie je to však naša cesta. Kaž-
dý človek by mal mať svoju vlastnú vieru 
a svoju filozofiu.

Treba sa pri stravovaní surovou stravou ria-
diť určitými zásadami?

Pri stravovaní je dôležité, aby sme jed-
li to, čo v danom ročnom období prináša 
konkrétny región, v ktorom žijeme. Surová 
strava je forma očisty a určitá forma život-
ného štýlu. 

Naše telo je súčasťou prírody a po veľkom 
upratovaní je pripravené na príjem nových  
živín a dôležitých látok. Keďže telo je „suro-
vé“, aj spôsob ako ho zregenerovať, je prí-
jem surovej, tepelne neupravovanej stravy. 
Naklíčené obilie je mäkšie, lepšie stráviteľné  
a obsahuje omnoho viac enzýmov ako zeleni-
na a ovocie. Obsahuje tiež mnoho vitamínov 
a stopových prvkov. 
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S vďačnosťou som prijala po-
zvanie dvoch priateliek, ktoré si 
s deťmi prenajali izbičky u star-
šej pani v schátralej, ale roman-
tickej chalupe. Na letný pobyt to 
absolútne stačilo. Domček stál 
na kopčeku a najbližší susedia 
boli dosť ďaleko. Pani bola prí-
jemná, nevtieravá a nechala 
nás vo svojej kuchyni koľko sme 
potrebovali. Občas s nami pre-
berala naše lásky, sklamania 
i nádeje a pridávala pikantné 
historky z vlastnej i vypočutej 
bohatej životnej skúsenosti, veď 
bola zdravotná sestra. Čas nám 
príjemne plynul. Chodili sme na 
nenáročné túry, mastili karty 
s deťmi a večer sme opekali sla-
ninu a popíjali pri táboráku víno. 
Vymýšľali sme najrôznejšie hry 
a ja som pomaly naberala sily do 
ďalších stretnutí s osudom. Bola 
to ideálna terapia. 

Osud na seba nenechal dlho 
čakať. Zjavil sa ako blesk v po-
dobe, ktorá by ma nenapadla 
ani vo sne. Raz večer sme zase 
pripravovali oheň a spoza kopca 
sa v zapadajúcom slnku vynoril 
akýsi chlap s batohom. Neomyl-
ne si to namieril priamo k našej 
chalupe. Spanikárili sme – štyri 
ženy v dome, tri malé deti a môj 
labrador – to je zlé! Adolf síce 
budil dojem veľkého strážneho 
psa, ale ja som dobre vedela, že 
by zlodejovi pokojne podal labu, 
aby ho uvítal. Nebolo to také zlé. 
Z chlapíka sa vykľul na prvý po-
hľad neškodný a celkom pekný 
nemecký turista. Veľmi slušne 
sa domácej pani opýtal, či by tu 
v okolí nemohol niekde preno-
covať. Našťastie hovorila po ne-

mecky. Chvíľu s ním debatovala, 
premeriavala si ho skúseným 
pohľadom a čoskoro už mala jas-
no. „Tomuto chlapovi môžeme 
veriť,“ povedala nám a ponúkla 
mu poslednú nevyužitú schátralú 
izbu.. Múdro usúdila, že zaplatí 
v euro. Predstavil sa ako Sie-
gfried, sadol si k ohňu a my sme 
boli zvedavé, prečo necestuje po 
luxusných penziónoch, ale peši 
s batohom na chrbte. Vysvetle-
nie bolo jednoduché: jeho rodina 
pochádzala z Kežmarku a po voj-
ne sa presťahovali do Nemecka. 
Narodil sa v päťdesiatych rokoch 
a chcel poznať kraj svojich pred-
kov. Ja i moje priateľky sa po ne-
mecky vieme opýtať tak akurát 
na cestu na stanicu, preto som 
to skúsila po anglicky. A uspela 
som. Tá jeho nebola bohvieaká, 
ale na základné informácie sta-
čila. Rozprávali sme sa ako sa 
dalo, kým oheň pomaly nevyha-
sol a deti aj s pani domácou išli 
spať. Priateľky na mňa význam-
ne mrkli a dali nám dobrú noc. 
Ako by som ich počula: „Máš 
šancu, tak sa snaž!“ Zostali sme 
so Siegfriedom sami. Vôbec som 
sa nemusela snažiť. Bola to jed-
noducho len neuveriteľná náho-
da a príležitosť, ako zabudnúť 
na celý svet. Bol milý, spočiatku 
nesmelý a obaja sme sa dlho 
tvárili, že ide o bežnú konver-
záciu. Niektoré veci sa ale dejú 
prirodzene a samospádom. Ro-
mantická vlažná noc s jasnými 
hviezdami a ja, vyhladovaná po 
láske, s príťažlivým sympatickým 
cudzincom, ktorému som nič 
nemusela vysvetľovať. Siegfried 
mi skoro dokázal, aká nádherná 
môže byť realita. Prvá noc s ním 
bola šialená, vášnivá a strašne 
dlhá. Zo stropu izby len občas 
spadol kúsok schátralej maľby 
do dedinských perín, ktoré vo-
ňali slnkom. Nikomu to nevadilo. 
Nasledovala dovolenka, na ktorú 
nikdy nezabudnem. Múdrej pani 
domácej bolo všetko jasné a pre-
dĺžila Siegfriedovi pobyt na ne-
určito. Do Nemecka sa po týždni 

musel vrátiť. Využili sme ho do 
poslednej minúty. Cez deň sme 
robili dlhé túry na všetky smery 
a ja, nezvyknutá chodiť od rána 
do večera po horách, som z lás-
ky trpela. Našťastie aj Siegfried 
niekedy oddychoval – napríklad 
v priezračnom horskom potoku, 
kde sme sa v horúčave nahí kú-
pali. Adolf bol tiež spokojný. Také 
venčenie som mu v Bratislave 
nikdy nedopriala. Večer som 
zbitá únavou ešte musela variť 
konzervy s cestovinami. Teda 
Adolfovi. Nám so Siegfriedom ne-
chávali kamarátky večeru v trúbe. 
Najkrajšie boli noci. Milovali sme 
sa do bezvedomia, teda do chví-
le, kým sme obaja nezaspali od 
únavy. Väčšinou som bola prvá 
ja. Po týždni nastalo vytriezvenie. 
Samozrejme mal manželku a dve 
deti. Ale povedal mi to hneď a ja 
som ani nečakala, že sa dlho bu-
dem vznášať v oblakoch. Tvrdil, že 
ju už dávno nemiluje. Nebola som 
naivná, ale celkom som mu veri-
la. Aj ja som sa po dlhšom čase 
rozišla s niekoľkými mužmi. Alebo 
oni so mnou. Navyše som chápa-
la, že rozvod je v Nemecku oveľa 
komplikovanejší ako v tom čase 
u nás. Samozrejme, nedúfala 
som, že by sa kvôli mne a po týžd-
ni vášne hneď chcel rozvádzať. 
Taká naivná som naozaj nebola. 
Ale sama sebe som si tým vysvet-
ľovala fakt, že sa ešte nerozvie-
dol. Niečomu som predsa veriť 
musela! Siegfried mal priemerný 
plat štátneho úradníka a tvrdil, že 
dlho s manželkou šetril na vlastný 
dom, ktorý bude ešte roky splá-
cať. Nič mi nesľuboval a ja som 
ho o nič nežiadala. Statočne som 
sa s ním rozlúčila. A zúfalo som 
po ňom ďalej túžila...

V duchu som sa zmierila 
s tým, že ho už nikdy neuvidím. 
Vymenili sme si niekoľko listov 
a s úžasom som zistila, že som 
pre neho neznamenala len oby-
čajný prázdninový flirt. Čo naj-
skôr chcel za mnou do Bratisla-
vy prísť. Koncom septembra si 
zobral dovolenku a spolu sme 

strávila ďalší nádherný týždeň. 
Cez deň sme obchádzali pamiat-
ky a v noci sa vášnivo v mojom 
byte milovali. Pomaly som začí-
nala panikáriť. Bolo mi jasné, že 
po dvoch spoločných týždňoch 
nemôžeme riešiť budúcnosť, ale 
čo teda bude ďalej? Keď sme sa 
druhýkrát lúčili, opustila ma sta-
točnosť, plakala som ako malé 
dievča. Ďalej sme si písali, ale 
o budúcnosti nepadlo ani slovo. 
On tvrdil, že sa aspoň lepšie nau-
čí po anglicky a ja blázon som sa 
poctivo začala učiť po nemecky, 
aj keď som tú reč vždy nenávide-
la. Akýsi zlomyseľný čertík vzadu 
v hlave mi našepkával: „Čo keby 
to vyšlo?“ A tak sme si v listoch 
vymieňali veľmi dôležité infor-
mácie. Dozvedela som sa, ako 
sa stará o žaby, ktoré neďaleko 
jeho mestečka musia pri kladení 
vajíčok preskakovať cez cestu. 
Opisoval mi, ako ich spolu s ďal-
šími ekológmi vo vedrách prená-
šajú, aby ich autá neprešli. Ja 
som mu popisovala, koľko toho 
zje Adolf, kde sme boli spolu na 
výlete a ako ma v práci šéf rozčú-
lil. Občas mi zo svojej kancelárie 
zavolal, niekedy aj z domu. To 
vtedy, keď manželka bola preč.

V novembri mi sama zavolala. 
Bola som šokovaná. Lámanou 
angličtinou mi vysvetlila, že sa 
o Siegfrieda bojí. Že sa s ním nie-
čo deje, má psychické problémy 
a že už sa to odrazilo aj v práci. 
Má obavu, aby to nemalo dopad 
na celú rodinu. Bola veľmi milá 
a požiadala ma, či by som ne-
mohla prísť. Pozvala ma k ním 
domov. Vraj kedykoľvek sa mi to 
bude hodiť. O našom vzťahu so 
Siegfriedom sa vôbec nezmieni-
la. Poďakovala som sa jej a ne-
schopná slova som zavesila. Po 
chvíli mi došlo, že po telefóne by 
sme lámanou angličtinou ťažko 
niečo vyriešili. Že je to od nej 
veľmi múdre, keď ma sama po-
zvala. Zobrala som to ako výzvu 
– kto z koho? Predsa si nemô-
žem nahovárať, že to bude len 
zdvorilostná návšteva.

príbeh zo života

Ako ma poučila 
milencova manželka
Bol horúci august a ja som 
si v tatrách lízala rany 
ako zbitý pes po trápnom 
rozchode s dlhoročnou 
láskou. Mala som 30 rokov, 
bola som sama a trošku 
nervózna, kedy sa už 
konečne objaví ten pravý. 
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Na druhý deň mi zavolal Sie-
gfried. Bol akýsi skrušený a po-
tvrdil mi manželkine pozvanie. 
Či by som nebola taká láskavá 
a neprišla k ním aspoň na týždeň. 
Viacej som z neho nedostala. Tak 
dobrá som naozaj nebola. Ale 
hlavne zvedavá. Na manželku 
a ich deti. A ešte na to, čo prebo-
ha chcú riešiť a ako? Na to moja 
mentalita ani životné skúsenosti 
nestačili. V tom čase som už Sie-
gfriedovi absolútne verila. Verila 
som, že ma nechce dostať do ne-
jakej nepríjemnej situácie, alebo 
ma využiť na riešenie vlastných 
manželských problémov. Verila 
som, že ma chce najmä vidieť. 
To samozrejme chcel. Na stanici 
v Stuttgarte sme si padli do ná-
ručia a ja som si pripadala ako vo 
sne. Bol ako vždy pozorný a milý, 
ale zároveň trochu rozpačitý, kŕ-

čovitý a nesvoj. Prázdninový opar 
nadšenia, uvoľnenia a slobody 
z neho akosi vyprchal. Už to nebol 
on. Mal skutočnú krízu. Stále som 
z neho nemohla dostať účel môj-
ho pozvania k ním do rodiny. Prav-
depodobne to ani on nevedel. Bol 
to nápad jeho manželky. Asi preto 
bol taký nervózny. Vlastne, ktorý 
chlap by v takej situácii nebol? To 
som chápala. Povedala som si, že 
všetkému nechám voľný priebeh.

„Nič sa nasilu nemá lámať cez 
koleno,“ presviedčala som seba 
samú. Prvé sklamanie prišlo veľ-
mi skoro. Už na ceste zo stanice 
mi v aute povedal, že sa nemôže-
me dlho zdržiavať, pretože man-
želke by to bolo podozrivé. Zara-
zilo ma to, ale nech. A tak sme 
si v sychravom počasí ukradli pre 
seba len niekoľko minút. Vyliezli 
sme na posed na kraji lesa. Bol 

to široko ďaleko jediný úkryt, kde 
sme sa aspoň chvíľu nerušene 
objímali a bozkávali. Na sex ne-
bolo ani pomyslenia. V tej hmle 
a hrubých kabátoch... Navyše 
Siegfried nervózne pokukoval 
na hodinky. A tak som to vzdala. 
Hurá za manželkou! Bola to po-
sledná chvíľka našej intimity za 
celý nasledujúci týždeň. 

Manželka bola všedný typ ne-
výraznej Nemky. Ale bola milá 
a chovala sa ako vzorná hosti-
teľka. Predstavila mi deti: jede-
násťročné celkom fajn dievča 
a štvorročného chlapca, ktorý 
chvíľu neposedel v kľude. Cel-
kom normálna rodinka.

Čoskoro som poznala, že tá 
malá nevýrazná žena, len o nie-
čo staršia ako ja, v sebe skrýva 
veľkú silu. Správala sa úplne 
prirodzene a za celý čas nepadlo 

o mojom vzťahu k Siegfriedo-
vi ani slovo. Tá sila spočívala 
v tom, že dobre vedela, akého 
muža doma má. Tiež si bola ve-
domá svojich práv. Ak sa k nej 
a k deťom Siegfried nebude 
slušne chovať, bola rozhodnutá, 
že sama požiada o rozvod. Tieto 
slová vôbec nepovedala, ale z jej 
chovania a rôznych narážok mi to 
bolo jasné veľmi skoro. Skrátka, 
chcela mi ukázať ich rodinný ži-
vot a všedné Siegfriedove staros-
ti, jeho manželky a detí. Ako keby 
sa ma pýtala: „Tak toto by si chce-
la? Vidíš, aký je slabý. Po rozvode 
by bol na tom ešte horšie. Musel 
by sa o deti postarať a skoro by 
sa zosypal. Ako chceš!“

Možno by o neho začala bojo-
vať ako lev, keby som sa nejako 
prejavila. Ale po niekoľkých dňoch 
v ich domácnosti som na niečo 
podobné ani nepomyslela. Sie-
gfried si dodal odvahu a priznal, 
že manželka uvažuje o rozvode. 
A on nevie, ako ďalej. Podrobne 
my vykreslil, čo by to všetko ob-
nášalo. Veľmi zle by na tom bol 
finančne a mne by nemohol nič 
ponúknuť. Ak by sa rozviedol, 
nový život by si v Nemecku veľmi 
ťažko budoval. A odsťahovať sa 
ku mne do Bratislavy? Tam by už 
bol úplne stratený. Ako by sa živil? 
Napadlo mi, že by to určite išlo. 
Veď nemecké firmy u nás pribú-
dajú geometrickým radom. Len by 
to chcelo odvahu a obnášalo by 
to veľa problémov. A tie Siegfried 
evidentne nechcel riešiť – so se-
baľútosťou sa potácal v začaro-
vanom kruhu. To som ich mala 
ja riešiť? Ani ja som nemala dosť 
sily a už ani istoty, či niečo také 
vôbec chcem. Zrazu mi bolo ľúto 
Siegfrieda i jeho manželky. A defi-
nitívne som pochopila, že toto si 
musia vyriešiť sami. Posledný ve-
čer u nich doma Siegfried utiekol 
do garáže, kde sa venoval práci 
s drevom. Evidentne ho to upoko-
jovalo. My sme sa s jeho manžel-
kou striedavo pozerali na televíziu 
a čítali si v nejakom časopise ho-
roskopy. Pri mojom znamení bola 
na tento týždeň jasná prognóza: 
Nešťastie v láske. Manželka sa 
na mňa významne pozrela a po-
usmiala sa. Aj ja som sa zasmiala 
a pokývala hlavou. Rozlúčili sme 
sa ako staré priateľky. Na Vianoce 
sme si so Siegfriedom naposledy 
vymenili pohľadnice so želaním 
všetkého najlepšieho. Tak skonči-
la naša veľká láska.

Katarína Palovská 
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doprajte si štátnu prémiu

Predpokladom je uzatvoriť si alebo mať uza-
tvorenú zmluvu o stavebnom sporení v naj-
väčšej stavebnej sporiteľni na Slovensku 
a potom už len sporiť. 

Výhodné a garantované
Mechanizmus stavebného sporenia je jedno-
duchý a spravodlivý. Prvá stavebná sporiteľňa 
zhodnocuje vklady všetkých svojich klientov 
výhodným úrokom garantovaným počas ce-
lej doby sporenia. Každý kto sporí, dospelý či 
dieťa, má nárok na štátnu prémiu. Ak počas 
roka 2013 vložíte na účet stavebného spore-
nia aspoň 577,30 €, štát vám doloží ďalších 
66,39 €. Vaše vklady spoločne so štátnou 
prémiou zhodnotíme úrokom až 2 % ročne.

Možno vás zaujíma, či frekvencia vkla-
dov na účet stavebného sporenia má vplyv 
na výšku štátnej prémie. Nemá. Je jedno, či 
sporíte pravidelne mesačne alebo jediným 
vkladom ročne. Dôležité je však množstvo 
vložených finančných prostriedkov počas ka-
lendárneho roka. Na druhej strane ale platí, 
že kto nesporí, ten nemá nárok ani na štátnu 
prémiu. Pritom jej maximálna výška aj v na-
sledujúcom roku zostane nezmenená. 

čaká na vás stavebný úver
Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni 
je finančný produkt zameraný predovšetkým na 
prípravu prostriedkov určených na bývanie. Tí 
stavební sporitelia, ktorí splnia vopred stano-
vené podmienky, majú zákonom garantovaný 
nárok na stavebný úver. Jeho úroková sadzba 
sa začína už od 2,9 % ročne a nezmení sa od 
prvej splátky až po poslednú. 

Stavebný úver až do 50 tisíc € nie je po-
trebné zabezpečiť nehnuteľnosťou a banka 
od vás nebude žiadať ani dokladovanie výš-
ky vášho príjmu. Tento jedinečný produkt je 
atraktívny nielen pre stavebných sporiteľov, 
ale zaujal aj odbornú porotu, ktorá ho ocenila 
Zlatou mincou 2013. 

Alebo skúste medziúver
Stavební sporitelia, ktorí ešte nespĺňajú 
podmienky na získanie stavebného úveru, 
ale už teraz potrebujú riešiť svoje bývanie, 
majú na výber z pestrej ponuky medziúve-
rov. Naši súčasní sporiaci klienti môžu až 
do konca tohto roka požiadať o úver, ktorý 
nemá na slovenskom trhu financovania bý-
vania konkurenciu. Je to úver na bývanie až 

Blížia sa Vianoce. najkrajšie 
obdobie roka. Vďaka stavebnému 
sporeniu môžu byť ešte krajšie, 
ak obdarujete svojich najbližších 
alebo seba samých.

do 40 tisíc € bez založenia nehnuteľnosti. 
Cestu k nemu sme vám uľahčili odbúraním 
zbytočnej administratívy v podobe vypraco-
vávania znaleckého posudku, zakladania 
bytu alebo rodinného domu na katastri či 
dodatočného poisťovania nehnuteľnosti. 
Vďaka tomu ušetríte svoj čas, množstvo ner-
vov (alebo zbytočne vyplytvanej trpezlivosti) 
a samozrejme aj peňazí. 

Riešenie máme pre každého
Môže sa tiež stať, že najmä na kúpu bytu ale-
bo výstavbu rodinného domu budete potre-
bovať viac ako spomenutých 40 tisíc €. Buď-
te bez obáv. Na jednu úverovú zmluvu vám 
poskytneme prostriedky až do výšky 170 ti-
síc €. Manželom alebo partnerom na jednu 
nehnuteľnosť dokonca dvojnásobok, čiže do 

340 tisíc €. Takýto úver si však už bude vyža-
dovať založenie nehnuteľnosťou. 

Viac informácií vám poskytnú obchodní zá-
stupcovia PSS, a. s. Môžete nám tiež telefono-
vať na číslo 02/58 55 58 55 alebo si kliknite 
na stránku www.pss.sk.

Rok ocenení
Stavebné sporenie v PSS, a. s., je nie-
len výhodné, ale aj úspešné a ocene-
né. Odborná porota odmenila stavebný 
úver do 50 tisíc € bez založenia nehnu-
teľnosti a dokladovania príjmov Zlatou 
mincou 2013. A samotná banka obsa-
dila 3. miesto v ankete ekonomického 
týždenníka Trend - Banka roka 2013. 
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