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Jonas Häggqvist, 
generálny riaditeľ 
Oriflame 
„Vždy na Štedrý večer vstá-
vame skoro ráno a sedíme pri 
kozube, kde rozbaľujeme naše 
prvé darčeky. V tento deň do-
držiavame pôst a dobre sa 
najeme až večer, keď si sadne-
me za štedrovečerný stôl. Ešte 
pred večerou máme vo zvyku 
dopriať si dlhú prechádzku 
v lese (15 – 20 km). Po prícho-
de domov začíname slávnostnú 
večeru teplým bufetom, kde 
si pochutnáme na vyprážanej 
rybe a obľúbených mäsových 
guličkách s čerstvým pečivom. 
S prípravou pokrmov aktívne 
pomáham, ale musím na seba 
prezradiť, že radšej varím, ako 
upratujem. Počas večere ve-
dieme dlhé rozhovory na rôzne 
témy, popíjame drinky a zabá-
vame sa. Štedrá večera preto 
u nás trvá aj štyri hodiny. Víťaz 
je ten, kto zje najviac. Po večeri 
sa pustíme do jedenia čokolá-
dových bonbónov a väčšinou 
končíme, až keď sa prejeme.“

Anna Macláková, riaditeľka J&T Banky

„Každý z nás má odlišný vkus, preto aj výber správneho vianočného darčeka je veľmi individuálny. Už 
roky sa venujeme podpore umenia, prirodzenou voľbou by pre mňa bol práve obraz, grafika či 
objekt od mladého slovenského autora. Cenou sa často vyrovná „dielu“ z nábytkárskeho obcho-
du, originál je však len jeden. Skrášľuje priestor, v ktorom si ho majiteľ vystaví, nesie výpoveď doby 
a pokiaľ ide o umelca s potenciálom, hodnota diela rastie. Pri jeho výbere je však vhodné obrátiť sa na 
odborníkov. Zaváži napríklad profil autora, jeho zastúpenie v galériách alebo získané ocenenia.“

Michal Meško, spolumajiteľ a riaditeľ Martinus.sk

Beh: Transvulcania Ultra/Half/Marathon (13. máj 2017) S partiou z MRCINA radi be-
háme štafetové i cestné behy, no najradšej tie horské. Na budúci rok zvažujeme jeden z na-
šich dlhých snov: zabehnúť si horský pretek na Kanárskych ostrovoch, každý podľa svojej 
chuti a ambície, od polmaratónu po ultramaratón.
Kniha: Support (Michal Truban) Veľmi sa teším, že po množstve výborných podnikateľ-
ských kníh zo zahraničia prichádza aj ďalšia zo Slovenska. Mišov príbeh poznám už dlho, no 
napriek tomu sú jeho kniha a rady v nej v mnohom inšpiratívne.
Festival: Pohoda (6. - 8. júl 2017) Posledných niekoľko rokov pre mňa top moment leta.
Netflix/Seriál: Black Mirror Vynikajúci seriál z (blízkej?) budúcnosti a aký vplyv na ňu 
môžu mať rôzne technológie, od virtuálnej reality cez sociálne médiá. Každá epizóda je ve-
novaná inej, nedávno vyšla tretia séria. Dostupné sú na Netflixe.

Peter Nemec, Business Development & Marketing Manager, NuConsult s. r. o., www.horecapro.sk

„Ja osobne preferujem, a to nielen na Vianoce, darčeky, ktoré prinášajú obdarovanému zážitok. Toto je zopár tých „úspešných“: perma-
nentka do Slovenského národného divadla, lístok na koncert, letenka na víkendový pobyt, fotokniha, klasické tlačené fotografie, škola šmyku, 
permanentka na jogu, tandemový zoskok padákom, lavínový kurz. No a z tých materiálnych vecí ma potešila napríklad čítačka kníh so zaují-
mavými knihami. Čo je však pre mňa univerzálny darček, je tzv. gurmánsky balíček, ktorý poteší každého. Určite tu nesmie chýbať kvalitné 
víno - na Slovensku máme vynikajúcich vinárov - doplnené o druhé víno zo zahraničia, prípadne niektorý z pivných špeciálov. Ďalej môžeme 
pridať balíček čerstvej praženej kávy, domácu paštétu, kvalitné olivy, štipľavú omáčku, ochutenú soľ, hľuzovkový olej...“

Martin Krekáč,  
zakladateľ a chairman 
Jenewein Group

„Mojím tipom je kniha Úlomky spomie-
nok – autobiografia kráľovnej slovenskej 
populárnej hudby Mariky Gombitovej. 
Spolupracovala na nej s českým novinárom, 
spisovateľom a producentom Miroslavom 
Graclíkom a prvýkrát ju predstavila v ok-
tóbri na fantastickom narodeninovom 
koncerte. Spísaním spomienok Marika 
nepredkladá svoje curriculum vitae, ale 
ponúka tie udalosti zo svojho života, ktoré 
si uchovala v mysli a o ktoré sa chce podeliť 
s vernými fanúšikmi. Kniha je príbehom 
úžasnej a silnej ženy a dôkazom toho, že 
keď človek chce, dokáže zázraky.“
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Vianoce Top manažérov
inšpiratívni l’udia nám prEZradili, aKO prEŽívaJÚ vianOCE, ČÍM zvyknú 
poTEŠIť SEBA I SvoJICH BLÍzkyCH A porAdILI AJ TIp nA dArČEk.


