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SVADBY 
V MERIDIANA 
BOJNICE REZORT

SVADOBNÁ  VÝSTAVA 4. - 5. marec 2023

Sledujte nás: 

Viac informácií:

        www.meridianabojnice.sk
        office@meridianabojnice.sk

        046 542 33 99

1 9 1 3

MERIDIANA

Realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

www.slovakia.travel
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Svadba v kocke: Pomôcka
pre váš najkrajší deň
PRED SVADBOU JE POTREBNÉ ZARIADIŤMNOŽSTVO
VECÍ. PRINÁŠAMEVÁM INŠPIRÁCIE PRE VÁŠDEŇ.
Svadba patrí k najkrajším
dňom v našom živote. Ešte
predtým, ako nastane deň D,
musí nevesta so ženíchom za-
riadiťmnožstvo vecí.
Niektoré páry si ako prvý

stanovia dátum svadby. Iné
zase dátum prispôsobia voľ-
ným termínov na ich vysní-
vanom svadobnommieste.
Ak máte vybraný termín,

môže sa začať s plánovaním
svadby. Tu svadobčanom mô-
že pomôcť agentúra, ktorá im

pripraví svadbu takpovediac
na kľúč.
Ak sa rozhodnete pripraviť

svadbu vo vlastnej réžii, mu-
sítemyslieť namnožstvo vecí.
Svadobné oblečenie, prste-

ne, doplnky, účesy, kozmeti-
ka, kvety, výzdoba, hostina,
fotograf, kameraman, hudba,
program, starejší a veľa, veľa
ďalších viac či menej dôleži-
tých vecí.
Naplánovaťmusíte tohoviac

než dosť.

Aby sme vám to uľahčili,
pripravili sme pre vás brožúru
Svadba v kocke. Na nasledujú-
cich stranách nájdete tipy na
firmy a spoločnosti, ktoré vám
pomôžu spraviť váš deň jedi-
nečným.
Veríme, že Svadba v kocke

bude pre vás prínosom, pomô-
že vám zorientovať sa v ponu-
ke rôznych služieb a prispeje
k tomu, aby ste si zorganizo-
vali svadbu svojich snov.

TímMYNoviny
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Slovenské nevesty nosili
čierne svadobné šaty
BIELA FARBA JE POPULÁRNA PÁRDESIATOKROKOV.
Keď sa blíži svadba, rastie aj
napätie – v neveste, v žení-
chovi, v celej rodine. Je to veľ-
ká udalosť spojená s množ-
stvom očakávaní a zvykov.
Na Slovensku je zvykov spo-

jených so svadbou obrovské
množstvo a líšia sa nielen od
mesta k mestu, ale aj od dedi-
ny k dedine. Ešte viac ako sa-
motný akt oddania alebo sva-
dobná hostina je často pre ne-
vestuprioritouvyzerať v deňD
čo najlepšie.
To jej okrem iného zabezpečia
najmä svadobné šaty, ktoré sú
oddávna jedinečným symbo-
lom tohto dňa.
V slovenských pomeroch to

tak bolo odpradávna. Bolo jed-
no, či nevesta pochádzala
z roľníckej rodiny, z miestnej
inteligencie, alebo bola šľach-
tičná. Najväčší dôraz sa kládol
na jej svadobné šaty.

Najhonosnejší bol veniec
Kým sa v dome nevestiných
rodičov schádzali hostia na
svadobný obrad a hostinu,
v inej miestnosti sa nevesta
s pomocou krstnej mamy
a družičiek pripravovala a ob-
liekala.
Podobný zhon zažívame na

svadbách aj dnes.
Tradičný svadobný odev bol

podobný sviatočnému, kos-
tolnému rúchu, no bol úplne
nový.
Ženích nesmel vidieť neves-

tu ani jej šaty skôr, ako sa do

odevu celá obliekla a vyšla
medzi hostí. Najhonosnejšou
časťouodevuvšakostával vždy
veniec z rozmarínu, zelene
a živých kvetov ako symbol
čistoty.
Dievča, ktoré stratilo pocti-

vosť ešte pred svadbou, si mu-
selo na hlavu namiesto kvetov
a zelene uviazať šatku.

KráľovnáViktória a biele
šaty
Biela farba vôbec nebola hlav-
nou farbou slovenského sva-
dobného odevu.
U protestantov bola obľúbe-

ná čierna, no časom si ju za-
čali obliekať aj katolícke ne-
vesty ako symbol smútku za
svojím dievčenstvom.
Alternatívoubola fialováako

farba kajúcnosti a malého
smútku, tmavozelená ako far-
ba smútku za mladosťou, čias-
točne bola smútočnou farbou
modrá, farba Panny Márie,
a červená, farba krvi Ježiša
Krista, spolu s bordovou
a hnedou.
Výbuch farebnosti a zdobe-

nia nastal medzi nevestami
z prostredia miestnej inteli-
gencie a vyšších vrstiev za-
čiatkom druhej polovice 19.
storočia.
A potom prišla svadba krá-

ľovnej Viktórie, kráľovnej
Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Írska, cisárovnej
Indie.
Za sasko-cobursko-got-

hajského princa Alberta sa vy-
dala 10. februára 1840.

Kráľovná Viktória na svadbe. foto:Wikimedia Commons
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Prelomové biele šaty
kráľovnej Viktórie
BIELA FARBA JE POPULÁRNA PÁRDESIATOKROKOV.
Očakávalo sa od nej, že si ob-
lečie strieborné vopred stano-
vené šaty, no ona si vyžiadala
dlhé biele svadobné šaty. Boli
jednoduché, zdobené čipkou,
odhaľovali plecia, no podľa
vtedajšej spoločnosti neboli
hodné svadby, aj keď mala
kráľovná na sebe aj diaman-
tové šperky a krásny biely zá-
voj.
Hoci sa hodvábne saténové

šaty považovali za noblesné,
neboli vraj hodné svadobných.
Vo viktoriánskom období boli
totiž módnymi farbami bur-
gundská červená, hnedá, ru-
žová, modrá, sivá, dokonca aj
čierna.
Očakávalo sa, žebudemaťna

sebe typické ťažké brokátové
šaty s masívnym plášťom zo
zamatu a hermelínu. Viktória
však chcela mať na sebe niečo,
čo vyjadrovalo jej čistotu a pa-
nenstvo, preto zvolila bielu
farbu a materiály dostupné
v Anglicku.
Jej štýl postupne začali na-

podobňovať ďalšie nevesty. Od
polovice 19. storočia sa tradí-
cia bielych šiat rozšírila aj na
ostatné kráľovské dvory a ne-
skôr ajmedzi obyčajný ľud.

Nástupodvahy
Po prvej svetovej vojne sa úlo-
ha žien v spoločnosti začala
meniť. Boli odvážnejšie, slo-
bodnejšie.
Menila sa aj móda svadob-

ných šiat a dámskeho odevu

všeobecne. Korzety sa stali
minulosťou, odev sa uvoľnil
a prispôsobil ženskej postave.
Aj na Slovensku si ženy

v dvadsiatych rokoch strihali
vlasy na krátko, vydávali sa
v ľahkých voľných šatách
s čelovýmzávojom, dokonca aj
v bielych kostýmoch so širo-
kýmplstených klobúkom.
Ak boli svadobné šaty krát-

ke, vyvažovala ich dlhá vlečka
a bohato riasený tylový závoj.
Pri cirkevnom sobáši však

boli rukávy na šatách dlhé. Vr-
chné diely pripomínali blúz-
ku, preferovali sa kratšie širo-
ké sukne.
Návrat šiat so širokými dl-

hými sukňami, vypasovaný-
mi živôtikmi a hlbokými ovál-
nymi výstrihmi nastal v päť-
desiatych rokoch.
Z Anglicka k nám prenikol aj
zvyk nosenia špeciálnych do-
plnkov počas svadobného dňa.
Nevesty chceli mať pri sebe

niečo staré, niečo nové, poži-
čané, modré a k tomu strie-
bornú mincu v topánke. Za
niečo staré sa mohol považo-
vať rodinný šperk alebo závoj.
Móda závoja začala prenikať

na slovenské svadby na za-
čiatku dvadsiatych rokov 20.
storočia.
V našom prostredí však bolo

zvykom dávať si do topánky
petržlen, aby mali ženy nad
svojimi mužmi moc, alebo pe-
niaze, aby z nich boli dobré
gazdiné a domáce panie.
Modrá farba zasa symboli-

zovala vernosť, lásku a dlhý
život. Nevesty však pri sebe
nosili aj červenú, ktorá chrá-
nila pred zlými silami.
Tradičným zvykom boli aj

dary pre nevestu od ženícha –
kytica, obrúčky, topánky. Ne-
vesta zase svojmu ženíchovi
darovalakošeľu, v minulosti ju
vlastnoručne vyšila.

Martina Štérová

Výstava svadobných šiat zberateľky
JanyMládek Rajniakovej. foto: Korzár
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salón

Marcela
Svitková

Aranžérsky
salón

Marcela
Svitková
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Svadobná etiketa
SVADBYMAJÚ SVOJE SPOLOČENSKÉ PRAVIDLÁ.
Svadbe predchádzajú zásnuby.
Formálne, tradičné, v kruhu
rodičov a ďalších pozvaných
hostí alebo menej okázalé, ale
o to romantickejšie zásnubyvo
dvojici.
Zásnuby nie sú záväzkom po

právnej stránke. Je to skôr
z tradície vychádzajúci verej-
ný prejav výnimočnosti vzťa-
hu, ktorý snúbenci v budúc-
nosti plánujú povýšiť na man-
želstvo. Pri príležitosti zásnub
si snúbenci dávajú dary. Snú-
benici snubný prsteň, snú-
bencovi prsteň alebo iný pred-
met pripomínajúci deň zás-
nub. Dámsky snubný prsteň je
ozdobnejší, honosnejší ako
pánsky a nosí sa na ľavom prs-
teníku.

Svadbabude
Svadobné oznámenia obsahu-
jú všetky dôležité informácie,
aby všetci vedeli, na aké mies-
to a kedy prísť, aby mohli za-
blahoželať novomanželom
k ich výnimočnému dňu. Ok-
remsvadobnéhooznámenia sa
vybraným ľuďom posiela aj
pozvanie k svadobnému stolu.
Takto poctení hostia s mla-

domanželmi strávia okrem
oficiálneho sobáša aj svadob-
nú hostinu. Svadobné ozná-
menia sa svadobčanom posie-
lajú poštou.
Najdôležitejším pozvaným

by ich mali snúbenci odovzdá-
vať osobne. Pozvaným, ktorí
patria do kategórie „najbližší“,
ale z nejakého dôvodu nie je
možné ich navštíviť, nahradí-
me návštevu telefonátom. Sa-
mozrejme, oznámenie a po-

zvanie im snúbenci pošlú aj
poštou.

Svadobnýobrad
Niekedy sú miesta predsva-
dobného stretnutia hostí
a svadobného obradu blízko
a presun možno zvládnuť
v rámci pešej prechádzky.
Vtedy sa svadobčania pod tak-
tovkou starejšieho plynule
a s dostatočným časovým
predstihom presunú, aby sa
obrad mohol začať presne
v stanovenú hodinu.
Inokedy na presun treba

motorizovanú jednotku. Po-
radie príchodu áut a ich posá-
dok pred sobášnu sieň (kostol
atď) je nasledujúce: svadobča-
nia, ženích a jeho matka (mô-
že ju zastúpiť iná vydatá že-
na), matka nevesty a otec že-
nícha, svedkovia, nevesta a jej
otec (môže ho zastúpiť iný že-
natý muž). Poradie má svoj lo-
gický dôvod.
Hostia (je ich veľa) sa potre-

bujú najskôr zoskupiť v sobáš-
nej sieni a usadiť. Bude im to
trvať najdlhšie, preto prichá-
dzajú prví. Až potom vstupuje
do sobášnej siene ženích

v sprievode matky, po nich
svedkovia a ako zlatý klinec
vstupuje nevesta v sprievode
otca.
Existuje aj iné poradie, do-

konca je ich niekoľko, ale keď
zvolíme vyššie opísaný po-
stup, určite sa nedopustíme
chyby.

Svadobnédary
Novomanželom sa dávajú da-
ry, primárne určené na vyba-
venie spoločnej domácnosti.
Platilo to kedysi, platí to aj
dnes.Lenže!Dar,bezohľaduna
to, akýkonkrétnebude,mábyť
darom pre oboch novomanže-
lov.
Súprava golfových palíc po-

teší jeho, nie však ju. Podobne
ročné predplatné v kozmetic-
kom salóne poteší ju, nie však
jeho.
Manažérom svadobných

darov býva snúbenicina mat-
ka. Je dôležité, aby existoval
človek, na ktorého sa môžu
svadobčania obrátiť, keď po-
trebujú radu, čo bude vhod-
ným svadobným darom pre
novomanželov.

Dušan Taragel

ilustračné foto: Fotolia
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-svadobné 
-rodinné
-tehotenské
-portrétové
-produktové

Máme vlastný fotoateliér v Prievidzi. 

+421 919 351 129 Julia  
Nájdete nás v Galérií Jabloň, Falešníka 6 (3 poschodie)

 
 @zefir.wed ; @zefir_production_eu

+421 919 441 790 Anton

e-mail: info@zefirstudio.sk

www.zefirstudio.sk

Ponúkame foto a videoslužby.
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Známe firmy v našom okolí
Cateringová a eventová spoločnosť Josip-Luxury catering a events 
je známa nielen v našom okrese ale pôsobí na celom Slovensku. 
Rozhodli sme sa porozprávať o nej s jej zakladateľom a majiteľom 
Jozefom Mokránom.

» Povedzte nám niečo o sebe 
a o svojej firme.
Spoločnosť Josip – Luxury 
catering a events sa venuje pro-
fesionálnemu zabezpečovaniu 
cateringu a príprave eventov 
na kľúč. Máme svoju klientelu 
a preto pravidelne pôsobíme 
v Bratislave ,Trnave či v Nitre. 
V okolí Prievidze zabezpečuje-
me hlavne catering na svadby, 
oslavy ale aj obecné a firemné 
eventy.

» Čomu všetkému sa Vaša 
firma venuje?
Okrem služieb čo som už 
spomenul,  zabezpečujeme aj 
kompletnú výzdobu priestorov, 
ponúkame výrobky studenej 
kuchyne  a prevádzkujeme 
vývarovňu, v ktorej varíme viac 
ako 1000 jedál denne.

» Vo firme určite nepôsobíte 
sám. Kde sídlite?
Nie, samozrejme, že nie. 
Zamestnávam viac ako 25 
zamestnancov, na rôznych 
funkciách. Kuchárov, pomocné 
sily, výdajcov stravy, šoférov, 
aranžérky... Všetko sú to ľudia 
za ktorých ručím a viem, že 
sa snažia svoju prácu odviezť 

čo najlepšie. Budova firmy je 
v Čereňanoch a minulý rok 
prešla  úplnou rekonštrukciou, 
aby naše služby boli ešte lepšie 
a pracovné prostredie pre 
našich zamestnancov príjem-
nejšie.

» Ako ste začínali? Spomínate 
si na Vaše začiatky?
Spoločnosť Josip som založil 
takmer ihneď po skončení 
školy a krátkom pôsobení 
v zahraničí. Rozhodol som 
sa podnikať v oblasti gastro-
nómie . Veľakrát som pocítil 
a presvedčil sa, že podnikanie 
na Slovensku nie je vôbec 
jednoduché. Na moje začiatky 
teraz už spomínam s úsmevom 
a som rád, že sme s mojimi 

zamestnancami a podporou 
mojej manželky vybudovali 
spoločnosť, ktorá má svoje 
miesto na trhu.

» Koľko eventov máte za 
sebou?
Presne Vám to samozrejme 
nepoviem ale za viac ako 15 
rokov sme už zorganizovali 
viac ako 3 000 eventov na kľúč. 
Samotných drobných caterigov 
samozrejme ešte viac. Každý 
víkend pôsobia naše tímy na 
viacerých miestach, niekedy sa 
stane, že v jeden deň zabezpe-
čujeme catering aj na piatich-
šiestich lokáciách. Za čas nášho 
pôsobenia sme naozaj prešli 
takmer celé Slovensko a niekoľ-
ko eventov sme organizovali aj 
v zahraničí (Rakúsko, Maďar-
sko, Česká republika).

» Baví Vás táto práca?
Táto práca ma veľmi baví a na-
pĺňa. Mal som šťastie, že som si 
mohol splniť svoj sen. Okrem 
toho ma teší, že sme vybudova-
li super kolektív. Snažím sa, aby 
sa zamestnanci tešili zo svojej 
práce a aby na pracovisku bola 
aj zábava. Uvedomujem si, že 
moji zamestnanci sú veľmi 
dôležití, lebo len vďaka ním 
existujeme a sme.

» Keby ste sa mohli ešte raz 
rozhodnúť a vrátiť všetok čas, 
išli by ste do toho znova?
Určite áno. Aj keď to nikdy ne-
bolo a nie je vôbec jednoduché. 
Pravdepodobne platí pravidlo 
– keď to robíte s láskou, ide to 
ľahšie . Naše motto: „baví nás, 
baviť Vás“ je úplne výstižné. 

» Počula som, že sa venujete aj 
zaujímavej svadobnej funkcii 
– povedzte nám o tom viac.
Tak ako to vravím viacerým 
mojím klientom, poviem to aj 
Vám - už 5 rokov sa neúspešne 
snažím ukončiť „kariéru“, ktorá 
mi je veľmi milá – svadobný 
starejší. Samozrejme z dôvodu 
časovej zaneprázdnenosti sa 
tomu už naplno venovať nemô-
žem. Ale keďže ma to neuveri-
teľne baví a teší, možno raz sa 
k tejto profesií naplno vrátim. 
Momentálne starejšieho robím 
ako záľubu párkrát do mesiaca.

» Rodina si Vás asi moc 
neužije.
Mám úžasnú a tolerantnú 
manželku, s ktorou mám dva 
najkrajšie dary vo svojom živo-
te a to mojich synov. Samozrej-

me, boli by sme radi, keby sme 
spolu častejšie a dlhšie. Keďže 
ma manželka vo  firme pod-
poruje a pomáha mi, nemusím 
vo firme tráviť času toľko ako 
v minulosti. Určite je snom 
každého otca-podnikateľa , aby 
svoju firmu časom prenechal 
svojim deťom. A o tom , či sa 
to podarí sa isto dozviete  o pár 
rokov. 

Ďakujem veľmi pekne za roz-
hovor a prajem Vám v mene 
všetkých čitateľov nech sa Vám 
a Vášmu podnikaniu darí čo 
najlepšie.

TP23308027
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Známe firmy v našom okolí
Cateringová a eventová spoločnosť Josip-Luxury catering a events 
je známa nielen v našom okrese ale pôsobí na celom Slovensku. 
Rozhodli sme sa porozprávať o nej s jej zakladateľom a majiteľom 
Jozefom Mokránom.

» Povedzte nám niečo o sebe 
a o svojej firme.
Spoločnosť Josip – Luxury 
catering a events sa venuje pro-
fesionálnemu zabezpečovaniu 
cateringu a príprave eventov 
na kľúč. Máme svoju klientelu 
a preto pravidelne pôsobíme 
v Bratislave ,Trnave či v Nitre. 
V okolí Prievidze zabezpečuje-
me hlavne catering na svadby, 
oslavy ale aj obecné a firemné 
eventy.

» Čomu všetkému sa Vaša 
firma venuje?
Okrem služieb čo som už 
spomenul,  zabezpečujeme aj 
kompletnú výzdobu priestorov, 
ponúkame výrobky studenej 
kuchyne  a prevádzkujeme 
vývarovňu, v ktorej varíme viac 
ako 1000 jedál denne.

» Vo firme určite nepôsobíte 
sám. Kde sídlite?
Nie, samozrejme, že nie. 
Zamestnávam viac ako 25 
zamestnancov, na rôznych 
funkciách. Kuchárov, pomocné 
sily, výdajcov stravy, šoférov, 
aranžérky... Všetko sú to ľudia 
za ktorých ručím a viem, že 
sa snažia svoju prácu odviezť 

čo najlepšie. Budova firmy je 
v Čereňanoch a minulý rok 
prešla  úplnou rekonštrukciou, 
aby naše služby boli ešte lepšie 
a pracovné prostredie pre 
našich zamestnancov príjem-
nejšie.

» Ako ste začínali? Spomínate 
si na Vaše začiatky?
Spoločnosť Josip som založil 
takmer ihneď po skončení 
školy a krátkom pôsobení 
v zahraničí. Rozhodol som 
sa podnikať v oblasti gastro-
nómie . Veľakrát som pocítil 
a presvedčil sa, že podnikanie 
na Slovensku nie je vôbec 
jednoduché. Na moje začiatky 
teraz už spomínam s úsmevom 
a som rád, že sme s mojimi 

zamestnancami a podporou 
mojej manželky vybudovali 
spoločnosť, ktorá má svoje 
miesto na trhu.

» Koľko eventov máte za 
sebou?
Presne Vám to samozrejme 
nepoviem ale za viac ako 15 
rokov sme už zorganizovali 
viac ako 3 000 eventov na kľúč. 
Samotných drobných caterigov 
samozrejme ešte viac. Každý 
víkend pôsobia naše tímy na 
viacerých miestach, niekedy sa 
stane, že v jeden deň zabezpe-
čujeme catering aj na piatich-
šiestich lokáciách. Za čas nášho 
pôsobenia sme naozaj prešli 
takmer celé Slovensko a niekoľ-
ko eventov sme organizovali aj 
v zahraničí (Rakúsko, Maďar-
sko, Česká republika).

» Baví Vás táto práca?
Táto práca ma veľmi baví a na-
pĺňa. Mal som šťastie, že som si 
mohol splniť svoj sen. Okrem 
toho ma teší, že sme vybudova-
li super kolektív. Snažím sa, aby 
sa zamestnanci tešili zo svojej 
práce a aby na pracovisku bola 
aj zábava. Uvedomujem si, že 
moji zamestnanci sú veľmi 
dôležití, lebo len vďaka ním 
existujeme a sme.

» Keby ste sa mohli ešte raz 
rozhodnúť a vrátiť všetok čas, 
išli by ste do toho znova?
Určite áno. Aj keď to nikdy ne-
bolo a nie je vôbec jednoduché. 
Pravdepodobne platí pravidlo 
– keď to robíte s láskou, ide to 
ľahšie . Naše motto: „baví nás, 
baviť Vás“ je úplne výstižné. 

» Počula som, že sa venujete aj 
zaujímavej svadobnej funkcii 
– povedzte nám o tom viac.
Tak ako to vravím viacerým 
mojím klientom, poviem to aj 
Vám - už 5 rokov sa neúspešne 
snažím ukončiť „kariéru“, ktorá 
mi je veľmi milá – svadobný 
starejší. Samozrejme z dôvodu 
časovej zaneprázdnenosti sa 
tomu už naplno venovať nemô-
žem. Ale keďže ma to neuveri-
teľne baví a teší, možno raz sa 
k tejto profesií naplno vrátim. 
Momentálne starejšieho robím 
ako záľubu párkrát do mesiaca.

» Rodina si Vás asi moc 
neužije.
Mám úžasnú a tolerantnú 
manželku, s ktorou mám dva 
najkrajšie dary vo svojom živo-
te a to mojich synov. Samozrej-

me, boli by sme radi, keby sme 
spolu častejšie a dlhšie. Keďže 
ma manželka vo  firme pod-
poruje a pomáha mi, nemusím 
vo firme tráviť času toľko ako 
v minulosti. Určite je snom 
každého otca-podnikateľa , aby 
svoju firmu časom prenechal 
svojim deťom. A o tom , či sa 
to podarí sa isto dozviete  o pár 
rokov. 

Ďakujem veľmi pekne za roz-
hovor a prajem Vám v mene 
všetkých čitateľov nech sa Vám 
a Vášmu podnikaniu darí čo 
najlepšie.

TP23308027
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Dobrá muzika je
základom veselej svadby
DOBRE SI OVERTE, ČOKUPUJETE.
Aká by to bola svadba, keby sa
na nej nespievalo a netanco-
valo, raz poriadne od podlahy,
inokedy telo na telo... Či vám
bude na veselici vyhrávať DJ
alebo kapela či cimbalovka,
závisí od vášho vkusu.
Zohľadniť musíte aj zloženie

svadobných hostí. Či to však
bude živá hudba alebo repro-
dukovaná, skôr než si tľapne-
te, dobre si overte, čo kupuje-
te, aby výsledkom bola naozaj
dobrá svadobná pohoda.

Zisťujte a pýtajte sa
Ponuka je naozaj bohatá
a každý DJ alebo kapelník sa
snaží budúcich manželov pre-
svedčiť, že toto je tá najspráv-
nejšia voľba. Vy sa však nene-
chajte namotať sľubmi, ale
zistite si, aké má ponúkaná
muzika referencie.
Pýtajte sa známych a prí-

buzných, kto hral na svadbe
im, či boli spokojní a čo sa im
nepáčilo.
V dnešnom čase sociálnych

sietí nie je problém zistiť aj ná-
zory cudzích ľudí.
Nehľadajte však na strán-

kach konkrétnych muzikan-
tov alebo DJ, lebo referencie
nemusia byť vždy hodnover-
né.

Presvedčte sanavlastné
uši
Ak sa vám naskytne čo i len
malá možnosť, využite ju
a overte si kapelu alebo DJ

priamo v akcii, teda na inej
svadbe alebo večierku.
Navlastné oči uvidíte, ako sa

na akcii správajú a na vlastné
oči si vypočujte, akú hudbu
hrajú, akú náladu dokážu me-
dzi hosťami urobiť.
Samozrejme, nemusíte sa

nasilu vkradnúť nepozvaní na
cudzie svadby, celkom dobre
vám poslúžia aj internetové
kanály, kde je množstvo videí
priamo z akcie.

Stretnite sa
Ak si muziku nájdete pro-
stredníctvom internetu, kon-
krétnu dohodu už nenechá-
vajte na maily alebo telefoná-
ty.
Snažte sa s muzikou alebo

DJ-om stretnúť osobne, skôr,
než sa záväzne dohodnete.
Aj v dnešnej dobe elektroni-

ky totiž platí, že osobné kon-
takty sú na nezaplatenie.
Len tak uvidíte, akí sú to ľu-

dia, ako sa správajú, či majú
profesionálny prístup, alebo
im je všetko jedno a ide im len
o zárobok a nezáleží im až tak
celkom na spokojnosti snú-
bencov.

Cena jedôležitá, ale nie je
všetko
Je to síce veľmi dôležité, veď
nikto nechce na hudbu minúť
polovicu svadobného rozpoč-
tu, ale niekedy môže platiť, že
za málo peňazí môžete dostať
ajmálomuziky.

Kapela zvykne byť drahšia
ako DJ a je celkom bežné, že
vychytené cimbalovky inka-
sujú minimálne sto eur pre
každého člena. Ak ich je teda
v kapele 5, asi budete potrebo-
vať aspoň päť stovák.
K tomu, samozrejme, jedlo

a pitie pre všetkých.
Dídžej zinkasuje o trochu

menej, cena však tiež odráža
to, či patrí k tým vychyteným
alebo málo známym amálo
skúseným. Za kvalitu sa skrát-
ka platí.
Výška honoráru však ne-

musí byť vždy smerodajná.
Možno pri pátraní po muzi-

ke natrafíte na kapelu, ktorá je
lacnejšia, pretože ešte nie je
známa a vychytená, no môže
byť veľmi dobrá a pritom ne-
okukaná a neopočúvaná.

Dohodnite sa, čopresne
dostanete
Zistite si všetko, čo vám mu-
zika alebo dídžej zabezpečia.
Potrebujete predsa vedieť, čo
cena zahŕňa.
Či dostanete aj kvalitné

ozvučenie, osvetlenie, či do-
kážu akciu aj vhodne modero-
vať a odkedy dokedy bude mu-
zika vyhrávať.
Malo by byť úplnou samoz-

rejmosťou, že budú akcepto-
vať aj vaše želania a do play-
listu zaradia vaše obľúbené
pesničky a dohodnete si aj čas
a okolnosti, kedy ich zahrajú.

Anna Novotná
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Rozhovor s Katarínou Markechovou 
– vizážistkou a výtvarníčkou z Prievidze

Vyštudovala módu, preto sa 
pozerá na ženy ako celok. 
Podľa nej by mali ladiť 

od hlavy po päty, aby vyznievali 
harmonicky po všetkých stránkach. 
A k tomu samozrejme patrí aj 
vhodný make-up. Katka u každej 
dámy a pri úprave na akúkoľvek 
príležitosť kladie dôraz na ženskosť, 
jemnosť a eleganciu. Ako každý a vo 
všetkom, aj ona má svoj rukopis 
rozpoznateľný na prvý pohľad. A to 
nielen pri líčení, ale aj v obrazoch. 

» Katka, keď k Tebe príde zákaz-
níčka, ako sa na ňu pozeráš? Vidíš 
hneď od dverí, že toto neladí a toto 
vylepším presne takto? 
„Áno, je to tak nejako. Pri prvom 
kontakte so zákazníčkoua pohľade 
na ňu mám hneď jasnú predsta-
vu, ako by som ju mohla nalíčiť. 
Mám šťastie na zákazníčky, ktoré 
si nechajú poradiť a poväčšine to 
nechajú celé na mňa. Vedia iba, že 
chcú byť v ten deň najkrajšie. Ja si 
túto ich dôveru veľmi vážim a sa-
mozrejme, robím všetko pre to, aby 
som im ich želanie splnila.“

» O čo pri Tvojom líčení ide? Isto to 
nie je len bezchybný look, nakoľko 
dokonalosť pramení z individuál-
neho uhla pohľadu. 
„Teším sa keď sa mi podarí zachytiť 
osobnosť a zvýrazniť jej prednosti. 
Samozrejme, každý máme svoje ne-
dostatky, ktoré sa dajú make-upom 
mierne skryť či potlačiť. A práve tie 
nedokonalosti mnohí na sebe vní-
mame v ešte intenzívnejšom svetle 
ako ich vnímajú všetci ostatní. No 
pri správnom zvýraznení kladov, 
ktoré si často neuvedomujeme, sú 
aj nedostatky zatlačené do úzadia. 
A vtedy sa zvýrazní práve naša 
osobitá osobnosť.“

» Mnohí ľudia aj v dnešnej dobe 
stále žijú v tom, že krása je povrch-
ná záležitosť, že tá pravá vychádza 
zvnútra, a preto vonkajší make-up 

nie je dôležitý, niekedy je dokonca 
nežiadaný. Preto sa dámy v bež-
nom živote neupravujú a zavítajú 
k vizážistke len na výnimočné 
príležitosti. Ako to vnímaš Ty? 
„Vizáž pre mňa nie je žiadna 
povrchná záležitosť. Keď má žena 
vhodný make-up, začne mať zo 
seba iný, lepší pocit a to následne 
vyžaruje celý deň. A vôbec pritom 
nemusí ísť len o deň svadobný či 

inak výnimočný. Skrátka, upravená 
žena sa cíti dobre a šíri skvelú 
pozitívnu energiu aj okolo seba. Isto 
mi mnohí dajú za pravdu, že byť 
v spoločnosti takých žien je príjem-
né pre všetkých.“

» Tvojou vášňou však nie je len 
skrášľovanie žien, ale aj plátna. 
Ako Tvoja maľba súvisí s líčením či 
dokonca svadbou? 
„Presne tak, umenie je mojou dru-
hou vášňou. Venujem sa prevažne 
portrétnej maľbe s abstraktnými 
prvkami. Moje obrazy majú prinášať 
radosť a ulahodiť oku, rovnako 
ako vhodný make-up. Ako každý 
interiérový doplnok, aj obrazy 
dotvárajú celkový charakter miest-
nosti a ja nimi rada vyzdvihnem to 
výnimočné. Napríklad aj spomienky 
zo svadobného dňa či oslavy.“

» Čo je Tvojím najčastejším podkla-
dom pre maľbu? A kde všade sa 
Tvoje diela vynímajú alebo môžu 
vynímať? 
„Zákazníci si dávajú maľovať obrazy 
prevažne na základe fotogra�í a to 
nielen do súkromných, ale často aj 
spoločenských interiérov ako naprí-
klad kaviareň, bowling, diskotéka. 
Veľmi sa teším, že aj túto svoju 
záľubu môžem rozvíjať v takomto 
rozsahu a potešiť ňou ďalších ľudí.“

Tvorbu Kataríny Markechovej si môžete pozrieť na web stránke:
www.vizazistkakatka.sk, 

ako aj na sociálnych sieťach: FB: VIZAZISTKA KATKA / ART KATKA 
a na instagrame @VIZAZISTKA_KATKA / @ART.KATKA

nájdete ma v Prievidzi a na tel. č.: +421 907 340 883

TP23308036
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Mladomanželia získajú od nás darom 
1 noc v svadobnom apartmáne ZADARMO

TP23308031
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mirabile_mj 
Mira

bil
e

Eshop: www.mirabile.sk
Predajňa: OC Korzo Prievidza, Nábrežná ul.
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Lahodná a sladká ako
láska má byť aj torta
AKO SI VYBRAŤ TÚ SVOJU, KTORÁ BUDE KORUNOU
SVADOBNEJ OSLAVY.
Oddávna sú výnimočnou sú-
časťou hostiny a ich vzhľad aj
chuť sa menili nielen s chuťa-
mi neviest, ale aj s dobou.
Krémom nazdobené bábiky,

ako z filmu Pásla kone na be-
tóne už, našťastie, zostávajú
len ako retro spomienka v sta-
rých fotoalbumoch.
Dnešné svadobné torty vy-

zerajú priam ako umelecké
diela a ich chute sa rozplývajú
na jazyku svadobčanov.
Ako si však vybrať tú svoju,

ktorá bude korunou svadobnej
oslavy?

Oblečenáakonevesta,
alebonahá?
Aj cukrárenské výtvory pod-
liehajú módnym trendom,
a tak, akona iných oslavách, aj
na svadbách sa už nejaký čas
na výslní slávy hrejú nahé tor-
ty.
Ideálne sú pre nevesty, kto-

ré si až tak nepotrpia na upä-
tosť, ale v živote i na svadbe
preferujú ležérnosť.
Okrem toho však majú ešte

niekoľko výhod. Ich výzdoba je
variabilná a je len na snúben-
coch, či si zvolia krehké kara-
melové ozdoby alebo ovocie,
sladkosti, alebo kvetiny. Takže
zakaždým je výsledok iný a te-
da neokukaný.
Ďalšou výhodou je, že nahé

torty sú zvyčajne zdravšie, nie
sú presladené, ich príprava je
jednoduchšie a aj lacnejšia.

A ak by vám napríklad vply-
vom tepla vytieklo trochu kré-
mu, žiadna katastrofa sa ne-
deje, pre nahé torty je to ty-
pické.
Nevesty, ktoré si však potr-

pia na súmernosť a dokona-
losť, môžu pokojne zostať pri
poťahovaných tortách.
Navyše, mnohé cukrárky sú

také šikovné, že ak im done-
siete fotografiu svadobných
šiat, zladia k nim aj poťah na
torte.

Koľko ľudí, toľko chutí
Ktovie, či je to tým, že je čo-
koláda považovaná za zaruče-
né afrodiziakum, no táto prí-
chuť patrí medzi najobľúbe-
nejšie aj pokiaľ ide o svadobné
torty.
Na letných svadbách sú naj-

žiadanejšie torty plnené ovo-
cím, vďaka čomu získate krás-

ny, ale aj svieži dezert.
Jahody kraľujú na vrchole

pomyselného rebríčka nielen
preto, že skvelo chutia, ale aj
výborne vyzerajú, ak sú pou-
žité na ozdobu.

Koľkoposchodí?
Zo svadobnej torty by mal
ochutnať každý hosť, ideálne
by sa malo niečo zvýšiť aj pre
ľudí, ktorí na veselici neboli.
Ak teda zvažujete, akú veľkú

tortu potrebujete, zaužíva-
ným pravidlom je, že na jednu
osobu sa počíta so 100 – 150-
gramovýmkúskom torty.
Takže ak máte 60 hostí

a cukrárka pripraví 9-kilo-
gramovú tortu,malo by sa ujsť
každému.
A či to bude viac menších

poschodí alebo jedno veľké
„prízemie“, to je už len na kaž-
dej neveste. Anna Novotná

ilustračné foto: (TASR)
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www.spmodaelegant.sk

NAŠE PREDAJNE: 
Dubnica nad Váhom

Námestie matice Slovenskej 4262 a 4260
Ilava - Moyzesova 862

Prievidza - OD PRIOR-Námestie Slobody 1

spmodaelegant 
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24

Predplaťte si teraz  noviny 

na rok a získajte zadarmo knihu

KONTROVERZNÝ TRÉNER

Kontakt: predplatne@petitpress.sk, Tel: 02/323 77 777

Viac info na strane 20

Na čitateľské otázky odpovedá psychologička

PORADŇA MY NOVÍN

16

distribuované v regióne v náklade 35-tisíc kusov

Patrí do siete regionálnych týždenníkov

PRIEVIDZSKÉ

UŽ 15 ROKOV NA TRHU

REGIONÁLNE NOVINY

MY MAGAZÍNS KOMPLETNÝMTV PROGRAMOM
KAŽDÝ UTOROK VO VAŠOM STÁNKU

+

INZERUJTEV PRIEVIDZSKOMECHU
Jana Nagyová jana.nagyova@petitpress.sk 0915 912 849Veronika Václaviaková

veronika.vaclaviakova@petitpress.sk
0918 825 312
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NEZÁVISLÉ NOVINY
PRE VAŠU OBEC,
MESTO A REGIÓN
 PRIEVIDZA  HANDLOVÁ
 NOVÁKY  BOJNICE

Kocurany obsadili 
v súťaži druhé miesto

4

OBEC Z NÁŠHO
REGIÓNU USPELA
V DEDINE ROKA

PREDÁVAL
NELEGÁLNE
CIGARETYZaujímavé bolomiesto, kdemuž nelegálne cigarety pre-dával. Išlo o bazár priamov bytovomdome.viac na strane 2 

DO PRIEVIDZE
MIERI
ALTERNATÍVAPrázdnemiesto po alterna-tívnej kultúre sa pokúsi za-plniť nové združenie, budúvmeštianskomdome.viac na strane 4 

PRIPRAVUJÚ
NOVÝ ZDROJ
TEPLANový zdroj tepla pre Prievi-dzu, Nováky a ZemianskeKostoľany plánuje spoloč-nosť Prievidzské tepelnéhospodárstvo vybudovať dokonca augusta 2023. Infor-movali o tomposlancov.viac na strane 4 

V MALINOVEJ
SPOJILI
OSLAVYVMalinovej sa ujala novátradícia, a to deň obce spoje-ný s oslavami SNP. Obyvate-liaMalinovej nemeckej ná-rodnosti sa totiž aktívne za-pojili do protifašistickéhoodboja. viac na strane 7 

O POMOC
STAČÍ
POŽIADAŤ
Bane postupne prepúšťajú niektorých svojich
zamestnancov. V rámci národného projektu
môžu absolvovať kurzy na vysokozdvižný vozík,
SBS, získať vodičské oprávnenie a mnohé ďalšie.

y IgorRoškoigor.rosko@petitpress.sk

HORNÁNITRAy V roku2023 sa skončí všeobecnýhospodársky záujem,v rámci ktorého štát dotujevýrobu elektriny v Elektrár-ni Nováky z uhlia vyťažené-ho na hornej Nitre.Aj keď sa najväčšie pre-púšťanie baníkov očakávapráve v roku 2023 a budúcirok, Hornonitrianske banePrievidza postupne prepúš-ťajú niektorých zamestnan-cov už teraz.

Prepúšťajú postupne

„Bane nemôžu zavrieť z ve-čera do rána. Prepúšťajú or-ganizovane,“ načrtol nedáv-no riaditeľ Úradu práce, so-ciálnych vecí a rodinyv Prievidzi Jozef Fabian.Hromadné prepúšťanie banepodľa neho neavizovali, alepravidelne u nich končí ur-čitý počet ľudí. Niektorí od-chádzajú priamo do dôchod-ku a iní si budúmusieť nájsť

nové uplatnenie.Všetci, ktorých banev tomto období prepustilialebo v nasledujúcich ro-koch prepustia,môžu využiťcielenú podporu. Poskytnúim ju odborní pracovníciv rámci národného projektuPodpora zamestnateľnostiv regióne hornáNitra. Za-mestnanec, ktorý sa obávao svoju pracovnú pozíciu,môže získať prvotné infor-mácie o možnosti podporyu členov projektového tímuHornonitrianskych baní,ktoré sú jedným z partnerovprojektu.

Pomôžu tútori

Ak zamestnanec označenýako nadbytočnýmá záujemo účasť v projekte, po splne-ní všetkých podmienok sastáva účastníkomprojektua jeho pracoviskom je eloko-vané pracovisko Trenčian-skeho samosprávneho krajav Novákoch. „Tu prebiehacelý adaptačný proces.

viac na strane 3 

OCITNETE SA V DOBE MINULEJ
Po dlhýchmesiacoch príprav v Prievidzi otvorili jedinečnémúzeum.Ukazuje, ako sme žiliv minulých desaťročiach počas socializmu. Starší návštevníci si s nostalgiou zaspomínalia tímladší videli, ako to vyzeralo v dobových potravinách či v škole.

z ZaprojektomstojíMichalDobiaš.Na chvíľu sa dostaldoúlohypredavača v dobovýchpotravinách.z foto: (IR)
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ  STRETNUTIE S PÁPEŽOM 10-13

MIMORIADNA AKCIA NA PREDPLATNÉ
Predplaťte si            noviny
na jeden rok a získate od nás

do predajní InterSPORT.

darčekovú poukážku
v hodnote 30 €

Viac na strane 36do predajní 

darčekovú poukážkuSúťaže
Viac na strane 24
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V PREMIÉRE 
SIAHALI 
NA VÝHRU
Bojnickí hádzanári 
remizovali s N. Zámkami
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Chcete sa pripojit?
Internet a televízia
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V Prievidzi chcú odstrániť
zbytočné dopravné značkyIGORROŠKO

Jedenz príkladovnájdemeajna
Ulici GustávaŠvéniho, kde sú
pomerneblízko za seboudve
značky, ktoréupozorňujúna
kruhovýobjazd. PodľaDobiaša
tamvšakobebyťnemusia.

PRIEVIDZA–Vmetropole hornej
Nitry, v Prievidzi, je viac
dopravných značiek ako obyvateľov.

Takýto pocitmániekedy zástupca
primátorkymestaMichal Dobiaš.
Preto prišiel s iniciatívou, aby
samospráva zredukovala
nepotrebné, duplicitné alebo
nadbytočné dopravné značky.
„Nepeknýmpríkladom je

Bojnická cesta, kde je to
preexponované,“ načrtol Dobiaš.
Práve v tejto lokalite je niekoľko
dopravných značiek, ktoré sú
duplicitné či zbytočné.Jeden z príkladov nájdeme aj na
Ulici Gustáva Švéniho. Pred
kruhovýmobjazdom, v smere od
okresného súdu, sú pomerne blízko

za sebou dve značky, ktoré
upozorňujú na kruhový objazd.
Podľa Dobiaša tamvšak obe byť
nemusia.
Takýchto príkladov je v meste

viacero. „Keď je niekde veľmi veľa
značiek, šoférmôže stratiť aj
prehľad. Hovorí sa, že najlepšia
značka je tá, ktorá je viditeľná,
zrozumiteľná a jasná,“ skonštatoval

Dobiaš.
Okrem tohomnožstvo značiek

dokopy vytvára vizuálny smog.
Preto samospráva chce zredukovať

všetky značky, ktoré sa dajú. Do
iniciatívy samôžu zapojiť aj
samotní obyvatelia.
Vyzývajúnaspoluprácu„Pokiaľmajú ľudia pocit,
informácie či vedomosti, že niekde

sú značky, ktoré tambyť nemusia,
alebo značky, ktoré si vzájomne
odporujú, prosíme ich, aby nám
dali takúto informáciu,“ vyzval
Dobiaš. Ideálne je, ak človek danú
značku odfotí, popíše situáciu,
prečo by značkumalomesto
odstrániť a tieto informácie pošle
mailomnazastupcaprimatora@prievidza.sk.
Následne samesto bude

podnetmi zaoberať. „Budeme to
konzultovať s okresnýmdopravným inšpektorátom. V
prípade Bojnickej cesty to budeme
konzultovať aj s Okresnýmúradom
v Prievidzi,“ priblížil zástupca
primátorky. Ak sa následne
zainteresovaní zhodnú, tak všetky
značky, ktoré sa dajú, odstránia.
Ubudnúť bymalo aj zbytočných

stĺpikov, na ktorých sú dopravné
značky osadené. „Akmáme dva
stĺpy verejného osvetlenia,medzi
tými stĺpmimáme tri dopravné
značky na samostatných stĺpikoch,

tak chceme ísť cestou, že tam, kde
sa dajú značky zlúčiť na jeden stĺp
verejného osvetlenia, tak tam
radšej zrušíme tie samostatné
stĺpiky,“ opísal Dobiaš.Takýto postup všakmesto

nebudemôcť zvoliť pri všetkých
značkách. Niektoré sa totiž
navzájomkombinovať nemôžu, a
pretomusia ostať samostatne.ChcúušetriťpeniazeĎalším dôvodom, prečomesto chce

značky zredukovať, je šetrenie
peňazí. „Mestomá povinnosť do
troch rokov vymeniť všetky
dopravné značky z dôvodu zmeny
príslušnej vyhlášky, napriek tomu,

že financovať tomusí samospráva
sama,“ uviedol Dobiaš. Tým, že
značiek bude v mestemenej, na
túto činnosťmesto vynaloží aj
menej peňazí.Celý proces však nie je
jednoduchý. „Pokiaľ sa námhlavný

ťahmedzi Prievidzou a Bojnicami
podarí vyčistiť do leta tohto roku,
tak budemveľmi rád,“ načrtol
Dobiaš. Následne chce samospráva
v tomto roku spraviť revíziu
značiek v celommeste.
Odstránenie nepotrebných značiek

zabezpečia pracovníci Technických

služiebmesta Prievidza.

foto: Igor Roško


