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Čokoládový brownie, kokosovo-malinový cheesecake, 
rebarborový muffin, jablkovo-slivkový koláč,... 
A teraz si predstavte, že ani jeden z týchto koláčikov 
nemôžete ochutnať, pretože máte alergiu na lepok.  
 
Preto si zistite prípadné potravinové alergie Vaších hostí a 
prispôsobte tomu menu. V prípade švédskych stolov 
hostia určite ocenia názov jedla s označením alergénov. 
Nebudú sa tak zakaždým musieť pýtať. 
 
Myslite aj na tých najmenších. Zdravé sladké prekvapenie, 
napríklad v podobe kraba z jabĺčka, očarí nielen deti. Váš 
nápaditý prístup určite ocenia aj ich rodičia.  
 
Čo sa týka výzdoby svadieb, na výslní sú teraz svadby s 
jednoduchými prírodnými dekoráciami. Prevládajú 
pastelové farby, kombinácie farieb, drevo, čipka, juta. 
 
Obľúbené sú svadby v stodole a takzvaný rustikálny štýl, 
ale aj shabby chic či vintage. Najväčší hit je však to, čo sa 
páči práve Vám. 

Označte 
jedlá a 

alergény. 
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Obľúbené sú 
rustikálne svadby 

s vidieckou 
atmosférou. 
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Roman Ručka pečie od detstva 
pre rodinu, kamarátov a 
známych. Rád vymýšľa recepty 
na zdravé koláče, ktoré s 
rovnakou obľubou zdobí a fotí. 
Jeho najnekompromisnejšími a 
preto najobľúbenejšími kritikmi 
sú jeho manželka a dve malé 
dcérky.  

V roku 2018 zostavil a graficky upravil svoju prvú kuchársku 
knihu Ručkoláče, ktorá obsahuje desať sladkých receptov. 
Popri zamestnaní pracoval v cukrárskej výrobni, ktorá 
dodáva koláče do kaviarní v Bratislave a blízkom okolí. 
 
Ake sú aktuálne trendy? Čo na stôl? 
V súčasnosti sú stále v kurze pečené aj nepečené koláče, 
ktoré pôsobia veľmi prirodzene, rôzne nedokonalosti ako 
nerovnomerne roztretý krém či praskliny na korpuse sa 
neschovávajú pod poťahovaciu hmotu, práve naopak, 
stávajú sa z nich prednosti. Na dozdobenie takýchto „nahých 
koláčov“ sa používa buď čerstvé alebo sušené ovocie, 
orechy, či jedlé kvety, z ktorých môžete vytvoriť pôsobivé 
asymetrické kompozície. 
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Potravinové alergie pribúdajú. Aké sú možnosti?  
Koláče pre celiatikov sa dajú upiecť z hotových bezlepkových múčných 
zmesí alebo skombinovaním takzvaných jednodruhových bezlepkových 
múk. Patria medzi ne napríklad pohánková, pšenová, tapioková, kokosová 
alebo mandľová múka, ktoré sa dajú bežne dostať v obchodoch zo 
zdravými potravinami. Ak má niekto alergiu na laktózu, mlieko je možné 
nahradiť kokosovým, mandľovým alebo ryžovým mliekom a krém 
podobný tvarohovému sa dá vyrobiť z napríklad z kešu orechov. Pri alergii 
na vajíčka slúžia ako náhrada tapiokový škrob, kukuričný škrob, mleté 
ľanové semienka, jablková šťava alebo banány. Pri receptoch vo svojej 
knižke Ručkoláče uvádzam potenciálne alergény, aby si čitateľ ľahko 
vybral vhodný koláč. 
 
Čím sa dá prekvapiť? 
Keď chcete nejaký dezert originálne ozdobiť, skúste použiť niečo, čo sa v 
koláči síce nenechádza, ale čo s niektorou jeho prísadou súvisí. Ja som 
svoje kakaové mafiny s čerešňou uprostred zabalil do čerešňových listov a 
previazal prírodným špagátikom. Na ozdobenie čokoládovo-jahodovej 
torty som zase použil jahodové listy a úponky. 

Čo nájdeme v tvojej knihe receptov, čím je špeciálna?  
Ručkoláče sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú zdravé, chutné a pekne vyzerajúce dezerty. V 
receptoch sa snažím používať čo najmenšie množstvo cukru, dosladzujem ovocím, používam 
špaldovú múku, spomínané jednodruhové múky alebo múky čiastočne nahrádzam 
zeleninou, aby som znížil kalorickú hodnotu koláčov a obohatil ich o vlákninu a minerály. Za 
originálne považujem Ručkoláče aj pre štýl zdobenia. 

Prekvapte hostí 
nezabudnuteľným 

balením z 
čerešňových listov. 
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(alergény: mak, orechy, ryža, citrusy, med) 
 
Korpus: 
120 g mletého maku 
70 g datľovej pasty 
100 g rozpusteného kakaového masla 
50 mletých mandlí 
5 pl kokosového cukru 
 
Plnka: 
300 g kešu orechov namočených  
vo vode na 2 hodiny 
50 g rozpusteného kakaového masla 
5 pl rozpusteného kokosového oleja 
150 ml ryžového mlieka 
6 pl lyžíc citrónovej šťavy 
2 čl nastrúhanej kôry z bio citróna 
7 pl medu 

 
Postup: 
Dno tortovej formy s priemerom 24 cm vystelieme papierom 
na pečenie. Suroviny na korpus zmixujeme na hustú hmotu, 
ktorú rovnomerne roztlačíme prstami alebo lyžicou na dno 
formy. Suroviny na plnku zmixujeme na jemný krém, ktorý 
rovnomerne rozlejeme na roztlačený korpus. Koláč dáme na 
noc stuhnúť do chladničky. 

Knižku Ručkoláče s ďalšími receptami si môžete objednať na adrese: rucka.roman@gmail.com 
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Pavol Markovič podniká v oblasti 
vzdelávania. Posledné 4 roky pôsobí 
v organizácii Toastmasters 
International, ktorá vzdeláva ľudí 
v rečníckych a líderských zručnostiach, 
pričom 2017/2018 viedol divíziu tejto 
organizácie pre Slovensko a Ukrajinu.   
 
Nakoľko Toastmasters znamená 
v angličtine „majstri prípitkov“,  

Myslite na 
prípitok. 

sú prípitky, ako jeden z druhov spoločenských prejavov, súčasťou 
vzdelávacieho programu. Pavol sa s Vami podelil o pár tipov, ako 
prípitok pripraviť. 
 

V prvom rade, kto by mal prípitok predniesť? 
Dôležité je, aby tento človek dobre poznal oslávenca, alebo 
mladomanželov (aspoň 1 z nich). Najlepšie niekto z rodičov, 
súrodencov, nie je výnimkou, keď prípitok prednesie dlhoročný 
kamarát, či kolega. Ideálne niekto, kto rád rozpráva. 
 

Najčastejšia otázka ľudí, ktorí majú niečo odrečniť, či 
odprednášať je: o čom budem hovoriť? 
Keď sa jedná o prípitok na svadbách, ten je zväčša venovaný 
mladomanželom. Preto by mal byť smerovaný na to, čo ich spája, 
v čom sa dopĺňajú, aké ich vlastnosti svedčia o tom, že ich 
manželstvo bude úspešné. 
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To by sme mali ústrednú myšlienku. Teraz, na čom taký 
prejav vystavať? 
Ideálne je ho postaviť na príbehu. Nie je náhoda, že 
Biblia, Korán, či indické védy sú napísané ako príbehy 
s ponaučením. Príbehy si ľudia rozprávajú už desaťtisíce 
rokov, a preto je to najvhodnejšia forma na odovzdávanie 
myšlienok. Môže to byť osobný príbeh spojený 
s oslávencom, či niektorým z mladomanželov (príp. s 
oboma).  
 
To by bol príbeh. A čo má z neho vyplývať? 
Záleží na tom, čo chce prednášajúci docieliť. Chce 
mladomanželov a svadobných hostí inšpirovať? 
Motivovať k niečomu? Alebo jednoducho zabaviť? 
V Západnej Európe a v USA je bežný prípitok vo forme 
tzv. „roast“, čo je taká jemná satira o jednom 
z mladomanželov a jeho vlastnostiach.  
 

Dôležitý je 
príbeh. 

Aký má byť prípitok dlhý? 
Štandard je okolo 2-3 minúty, čo by mohol zvládnuť naozaj každý.  
Pre tých z Vás, ktorí si chcete dať na prípitku záležať, sa môže hodiť tento krátky postup (checklist): 
1. Čo je mojím cieľom v prípitku? (pobaviť, motivovať, inšpirovať) 
2. Keby som mal mladomanželom a svadobným hosťom povedať jednu jedinú myšlienku: aká by to bola? (jednou 
vetou) 
3. Aký jeden zážitok, skúsenosť, príbeh sa mi spája s mladomanželmi, ktorý sa viaže na moju ústrednú myšlienku? 
4. Začnem príbehom a myšlienka musí vyplynúť z neho – teda až na záver, pretože ten si ľudia najviac zapamätajú. 
 



Výzdoba je perfektnou príležitosťou pre 
detaily, ktoré sú síce malé, ale majú často 
kúzelnú moc. Vaši hostia si ich hneď všimnú a 
vytvoria nezabudnuteľnú atmosféru.  
 
Ak máte radi zeleň a jednoduchosť, môžu Vám 
ako menovky na stôl poslúžiť živé lístky (1). 
Skvele doplnia akúkoľvek výzdobu. Napríklad 
elegantný oblek pre pánov (2) a šaty pre 
dámy, ktoré vytvoria úsmevné privítanie 
Vašich hostí pri stole. 
 
Ak plánujete svadbu, predstavte si Váš prvý 
novomanželský tanec. Hrá Vaša obľúbená 
pieseň, je prítmie a postupne sa začnú 
objavovať a pridávať žiariace svetielká 
prskaviek, pripravené pre Vašich hostí (3). 
Hotová rozprávka.  
 
Využite magické svetelné reťaze. Rozžiaria 
svadobný stôl, stromy na záhrade, či fotostenu 
na párty. Vyzerajú skvele na fotkách a 
využijete ich aj po svadbe. Či už pri oslavách, 
alebo len tak pre kúzelnú domácu pohodu.  

Látkový  
obrúsok v tvare 
obleku zaujme 

na prvý pohľad. 

 2  3 

 1 
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Aby Vašim hosťom nemizli poháre, zatiaľ čo si to 
budú užívať na parkete, stačí malý detail (1). Aké 
roztomilé a jednoduché riešenie, no nie? 
 
Počet hostí sa Vám môže zmeniť ešte aj deň pred 
svadbou či eventom. Prehľad v zasadacom poriadku 
si udržíte vďaka nalepovacím lístočkom s menami (2). 
Príde zmena, jednoducho ich prelepíte inde. Žiadne 
škrtanie či úmorné prepisovanie stále dookola.  
 

 
Čísla stolov môžete doplniť o osobný alebo vtipný detail 
Vášho vzťahu. Tu je pár inšpirácii k svadbe. Stôl číslo... 
 
2...  deň v júni 2015 sme mali prvé rande 
3...  roky sme spolu 
4...  deň v septembri 2018 sme sa zasnúbili 
5...  svadobných šiat som vyskúšala,  
        než som našla tie pravé 
10... dní budeme na svadobnej ceste na Bora Bora 

 1  2 

Nalepovacie 
lístočky Vám 
ušetria čas. 

 2 
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Prekvapte aj tých najmenších účastníkov. Na mieru 
vyrobené balíčky (3) sa postarajú o zábavu pre deti. Obsah 
balíčku je šitý na mieru podľa veku detí. 
 
Môžu pomôcť ženíchovi Martinovi nájsť cestu labyrintom k 
neveste Emme (1), alebo farbičkami vyzdobiť svadobnú 
tortu novomanželov. Piškvorky z kamienkov (1) precvičia 
logiku a mimochodom skvele doplnia prírodný štýl svadby. 
 
Je to skvelá príležitosť zapojiť aj hry na princíp Montessori. 
Napríklad, deti sa môžu hravým spôsobom naučiť 
rozoznávať farby, či rôzne odtiene farieb, spoznajú 
písmenká a slová a pripínaním drevených štipčekov na 
správne miesto si zároveň precvičia jemnú motoriku (2). 
 
Ako zabaviť deti na celé hodiny? Jednoducho na detský stôl 
položte misku plnú lega. Domček, pevnosť, batmobil,... 
Lego rozvíja kreativitu a taktiež jemnú motoriku.  
 
Pokiaľ bude na svadbe viac detí, zvážte detskú animátorku. 
Postará sa deťom o zábavu rôznymi hrami. Svadbu si tak 
naplno užijú deti, ako aj ich rodičia. 

Zabavte deti 
balíčkom len 
pre nich. 

 1 

 3  2 
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Obľúbená je prírodná výzdoba s lúčnymi kvetmi. Môžete ich 
naaranžovať do váz, či len tak náhodne roztrúsiť po stole, tak ako ich 
nájdete aj v prírode.  
 
Novinkou sú prekvapivé kvetinové dekorácie, ktoré chytia za srdce. 
Napríklad, keď nie je tajomstvo, že zbožnujete kabelky, originálna a 
nezabudnuteľná kabelka z čerstvých kvetov sa bude vynímať ako 
dekorácia a získa si kopu úsmevov. Zladiť kvetinovú výzdobu s Vašimi 
záľubami je niečo, čo je na oslavách a svadbách zatiaľ veľmi 
výnimočné. 
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Veľkou vychytávkou sú svadobné , či párty webstránky. 
A tým nemyslíme e-shop, kde si môžete kúpiť šaty, 
alebo výzdobu. Ale Vašu stránku s detailmi oslavy, ktorú 
si viete vyrobiť aj sami na wix.com.  
 
Odkaz na stránku môžete poslať Vašim hosťom ako 
pozvánku. Hostia sa prihlásia s heslom od Vás a môžu 
Vám priamo na stránke potvrdiť účasť.  

Webstránka, 
ktorá 

rozpovie váš 
spoločný 
príbeh. 

V systéme sa Vám tak automaticky aktualizuje aj 
zoznam hostí. Hostia sa dajú pridávať aj manuálne, 
takže kto si netyká s internetom, toho pridáte Vy. 
 
Na stránke nájdu napríklad aj mapu, ako sa dostanú 
na miesto oslavy, či svadby. Môžete im tiež dať tipy na 
svadobné darčeky. Dostanete tak darčeky, ktoré 
chcete a Vaši hostia si s tým nemusia lámať hlavu. 
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Čo si priať a čo darovať. 
 
Pri výbere darov je dôležité zamyslieť sa, čo novomanželia, 
alebo oslávenec skutočne potrebujú a chcú. Najlepšie to vedia 
oni sami. Hostia určite ocenia pár tipov v podobe wishlistu.  
 
Vychytaný wishlist si možete vytvoriť napríklad cez webstránku 
giftster.com. Na zoznam môžete pridať akýkoľvek darček. 
Potom už len stačí zdieľať odkaz hosťom, alebo ho pridať na 
Vašu webstránku. Hostia dokonca môžu zakliknúť, ktorý darček 
zoženú, aby tak niektorí nekúpili dva krát to isté.  

Pôvabnou voľbou na svadbu je gravírovaný 
príbor od puosobive s originálnymi nápismi. 
Alebo gravírované svietničky, ktoré vykúzlia 
útulnú domácu atmosféru. 
 
Ak neviete, čo darovať, dohodnite si 
konzultáciu zdarma na puosobive@gmail.com. 
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Šperky do vlasov HEARTWEAR vynikajú svojou 
flexibilitou. Vďaka ohybnému dizajnu sa šperk 
prispôsobí každému účesu.  
 
Keďže sú jednotlivé „vetvičky“, či lístky, ohybné, je 
možné s nimi vytvoriť  impozantný 3D efekt a to pri 
veľkých, ako aj pri malých šperkoch. 
 
Každý jeden šperk je vyrábaný ručne. Inšpirácie sú 
rôzne. Pod rukami dizajnérke tak raz rozkvitne 
kolekcia inšpirovaná kvetmi, inokedy je zase 
dobrodružstvo spájať do celku komponenty privezené z 
jej ciest.  
 
Šperky sa dájú využiť na svadby, plesy, promócie,... 
Zákazníčky však oceňujú nielen široké využitie, ale aj 
dizajn v jemných strieborných a zlatých tónoch, ktorý 
sa hodí ku všetkému. Aj k elegantnému ako aj 
ležérnemu outfitu.  

Niečo 
špeciálne na 
špeciálny 
deň. 

17 Šperky do vlasov HEARTWEAR nájdete na www.heartwear.sk. 



18 Šperky do vlasov HEARTWEAR nájdete na www.heartwear.sk. 
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Povedzme si pravdu, fotky v štýle „povedzte sýýýr“ nie 
sú veľmi zaujmavé. Stačí trochu kreativity a získate 
fotky s wow-efektom, na ktoré vás neomrzí pozerať. 
 
Či už je to svadba, biznis event, alebo oslava 
narodenín, vtipné fotky viete vymyslieť v office, v 
záhrade, na ulici, v reštaurácii, na pláži, skrátka 
kdekoľvek. 

„Na našej 
svadbe nás 
naháňala 
godzilla.“ 

Zdroj fotiek na tejto strane: pinterest 
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Nemáte foto 
stenu? Neva, 
využite to, čo 

je okolo. 

Zdroj fotiek na tejto strane: pinterest 



Máte otázky?  
www.puosobive.sk 


