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podporu verejno-súkromného partnerstva, ktorý návštevníkovi ponúkne
interaktívne zobrazenie informácií, udalostí a podujatí v regióne
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s previazaním na body záujmu. Ponúkne mu možnosti spoznať región
na kolesách alebo peši s voliteľným vyhľadávaním udalostí okolo trasy.
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Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle § 11
zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie
svojich osobných údajov zaslaných do redakcie v rámci
súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a elek
tronická adresa) usporiadateľovi súťaže, spoločnosti
Forexin ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
na účely uskutočnenia súťaže a na marketingové účely
usporiadateľa na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním
osobných údajov možno v zmysle § 28 ods. 3 písm. b)
zákona 122/2013 Z. z. kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej námietky na adresu redakcie.
Všetky služby prémiových SMS prevádzkuje Forexin
ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava v spolupráci so spoločnosťou A SMS s.r.o., Šulekova 4226/70,
811 03 Bratislava. V prípade otázok či technických
problémov píšte na info@friskomedia.sk. Viac informácií nájdete na www.friskomedia.sk/mobilsutaz.
Prémiové číslo je platné pre všetky mobilné siete na
území Slovenskej republiky.
Zaslaním fotografie do súťaže dáva súťažiaci súhlas na
jej zverejnenie aj v prípade, že na fotografii je zobrazený súťažiaci alebo osoba v príbuzenskom vzťahu k súťažiacemu. V prípade, že sa na fotografii nachádza osoba
mladšia ako 18 rokov nedovŕšených, bude na zverejnenie
takejto fotografie vydavateľom potrebný písomný súhlas zo strany zodpovedného zástupcu. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie časti alebo celku (najmä rozmnožovanie a šírenie
textov, obrázkov, fotografií, grafov a iných vizuálnych
zobrazení) aj v inom než slovenskom jazyku je povolené len na základe písomného súhlasu vydavateľa. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení
vydavateľom vyhradzujú právo poskytovať súhlas na
rozmnožovanie a verejné rozširovanie týchto článkov,
v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
VYDÁVA:
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Forexin ONE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 242 473
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Letenky rezervujte na webových stránkach leteckých spoločností.

Melinda Elek, šéfredaktorka

Tlač: tlačené v EÚ
Náklad: 45 000

Foto na titulnej strane: pixabay.com

M

ám rada apríl. Tak trochu bláznivý,
s častými vrtochmi prírody, kedy
neviem, čo si na seba obliecť, aby som
www.facebook.com/friskomedia
nezmokla, alebo aby som sa, naopak,
celý deň nevláčila s dáždnikom. Raz slnko, raz
www.instagram.com/friskomedia dážď – proste apríl! Hoci sa na počasie spoliehať
nedá, dve udalosti sú počas apríla „tutovka“. Rada
ich oslavujem a považujem si ich pripomínanie
www.frisko.media
za dôležité. Prvým je 22. apríl – Deň Zeme. Tým
druhým je 24. apríl, kedy má meniny Juraj. Nie
preto, že by sa v mojom okolí vyskytovalo veľa
Jurajov. Skôr symbolicky. Svätý Juraj je patrónom
viacerých krajín a hnutí, napríklad skautov. Vždy,
keď niekde vidím jeho podobizeň, ako sedí na koni
a kopijou poráža draka, ozve sa vo mne vnútorná
potreba zas a znova bojovať so zlom a porážať ho
– dobrom. Neúnavne. Nie jednorazovo, nie ako
veľkolepý hrdinský čin, ale každodenne, prirodzene, ako keď dýcham. Za dobro a za ohľaduplnejšie
správanie sa k našej planéte môžeme viesť svoje
vlastné boje každý deň. Nie je na tom nič ťažké.
Stačí sa pozerať na svet otvorenými očami, byť
vnímaví aj k svojmu okoliu, nielen k vlastnému
egu. Podať pomocnú ruku, na gánenie odpovedať úsmevom, reči o tom, ako kto čo spravil zle,
presmerovať na to, čo sa mu podarilo. Susedské
spory stopnúť pozvaním na kávu. Nevrútiť sa
ako prví do dverí, ale podržať ich okoloidúcemu.
Kráčajúc po chodníku, zohnúť sa po odhodený
papierik a dať ho do koša, vody si nabrať len na
napitie. Usmiať sa na druhých, byť prívetiví. Aprílovo bláznivé? Ja verím, že aj malé činy môžu byť
hrdinské. Smelo do nich – a nepotrebujete na to
ani koňa či kopiju!
info@friskomedia.sk
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Ilustračné foto pixabay.com

PIEŠŤANY BUDÚ MAŤ
VLASTNÚ KOMPOSTÁREŇ

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia bude mať mesto
Piešťany svoju vlastnú kompostáreň. Mesto získalo príspevok
z Európskej únie vo výške 1,707 milióna eur a z vlastných
finančných prostriedkov doplní ešte 85 329 eur, vďaka čomu
môže kompostáreň vybudovať. V kompostárni sa bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad, pričom kapacita zariadenia bude 4 800 ton komunálneho odpadu za rok.
Produkcia kompostu potom bude približne 2 880 ton. Nová
kompostáreň by mala v Piešťanoch vyrásť počas tohto roka.
Nachádzať sa bude na dvore súčasných zberných surovín.
Zdroj: TASR


OBNOVA VINOHRADOV
V SKALICI

Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 14. 3. odsúhlasilo zámer
na obnovu vinohradov, vďaka čomu mesto prispeje k zachovaniu vinohradníckej tradície v regióne. Hlavným krokom v snahe
o obnovu viníc je vysadiť 22 hektárov nových viníc. Mesto chce
finančné prostriedky získať z Európskej únie prostredníctvom
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ak bude
žiadosť o dotáciu schválená, obnova vinohradu by mala začať
Zdroj: TASR
nasledujúci rok. 

OPÄŤ SA ROZDÁVAJÚ
VÝROČNÉ CENY SAMUELA
ZOCHA

16. marca bolo schválené ocenenie pre deväť osobností Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Tieto ocenenia dostávajú
ľudia, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj i propagáciu Bratislavského kraja. Nominácie predkladajú samosprávy,
inštitúcie pôsobiace v kraji, ale aj obyvatelia kraja. Tie následne
schvaľuje výberová komisia zložená z krajských poslancov.
Tohto roku vyberali z 27 nominácií. Cenu Samuela Zocha získa
napríklad jadrový fyzik Branislav Sitár, geograf, ekológ a univerzitný profesor Mikuláš Huba či stálica Slovenského národného divadla Mária Kráľovičová. Okrem tohto ocenenia získajú
ďalší šiesti nominanti Pamätný list predsedu BSK. Ten získa
napríklad archivár a historik Jozef Klačka či odborníčka v oblasti ochrany vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou Alena
Zdroj: TASR
Trančíková. 

POĎ ŠTUDOVAŤ NEMČINU
Podľa prieskumu cudzích jazykov medzi investormi na Slovensku sú cudzie jazyky až v 96,5 % firmách dôležité pre kariéru.
Podľa prieskumov Nemecko-slovenskej obchodnej komory je nemčina jazykom manažmentu v 43 % firiem.
Pričom až skoro 68 % z nich nedokáže bez mimoriadneho úsilia pokryť potrebu pracovníkov so znalosťou nemčiny.

ŠTÚDIUM NEMČINY TENTO PROBLÉM VYRIEŠI

V BRATISLAVE BOLO
VYSTAVENÉ BRONZOVÉ
SÚSOŠIE MÁRIE TERÉZIE

Bratislavský okrášľovací spolok (BOS) sa opäť raz postaral
o milé prekvapenie pre nás, občanov. V centre nášho hlavného mesta, pred hotelom Carlton na Hviezdoslavovom námestí
vystavil BOS od 14. marca do 15. marca jazdecké súsošie
Márie Terézie. Toto súsošie je zmenšenou kópiou slávnej
mramorovej sochy od Jána Fadrusza. Týmto krokom chce
BOS dosiahnuť, aby súsošie trvalo pripomínalo ľudu rakúsko-uhorskú panovníčku Máriu Teréziu a obdobie korunovácií.
Pôvodná socha od Jána Fadrusza stála od roku 1897 na Námestí korunovačného pahorka, dnešnom Námestí Ľudovíta
Štúra. Táto socha však bola v roku 1921 z politických dôvoZdroj: TASR
dov zničená. 

DOM KULTÚRY V SENICI SA
DOČKÁ NOVÉHO ŠATU

Počas tohto roka sa dočká Dom kultúry v Senici čiastočnej
rekonštrukciu. V pláne je opraviť strechu budovy, ako aj
schodisko. S rekonštrukciou by sa malo začať ešte počas jarných mesiacov, pričom mesto získa finančné prostriedky na
opravy prostredníctvom úveru. Aj počas rekonštrukčných
prác bude dom kultúry prístupný. Všetky práce budú prebiehať v jednotlivých etapách tak, aby bolo možné zabezpečiť
maximálne plynulé fungovanie programov. Počas letných
mesiacov sa naplánované programy presunú do mestského amfiteátra, prípadne na Námestie oslobodenia alebo do
parku. Po tejto rekonštrukcii sa milovníci kultúry dočkajú
možno aj výmeny sedadiel v kinosále domu kultúry. Táto
Zdroj: TASR
výmena však pripadá do úvahy až v roku 2019. 

l špecializujeme sa na odborný jazyk pre potreby praxe
l absolvuješ prax priamo vo firmách, v ktorých si už počas štúdia buduješ kariéru
l takmer každý študent zarába vo firmách už počas štúdia
l absolventi nájdu uplatnenie vo významných firmách z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska
l vďaka nemčine často získaš vyšší plat  

NA AKÝ PROGRAM SA PRIHLÁSIŤ?

n máme akreditáciu ministerstva školstva pre bakalárske
aj magisterské štúdium (Bc. a Mgr.)
n v programoch:
		

nemecký jazyk v odbornej komunikácii
(jednoodborové štúdium)

		učiteľstvo akademických predmetov
		nemecký jazyk (v kombinácii s jedným
		
ďalším predmetom – napr. anglický, ruský,
		
slovenský jazyk, dejepis...)
n ako jedno z mála pracovísk ponúkame možnosť absolvovať aj
doktorské (PhDr., PaedDr.) a doktorandské štúdium (PhD.)
a taktiež získať akademický titul docent (doc.) alebo profesor
(prof.)
n môžeš študovať denne, externe alebo s individuálnym
študijným plánom

ČO SA NAUČÍŠ?

n získaš zručnosti, ako prekladať odborné texty, naučíš sa tlmočiť
n budeš vedieť nemčinu používať v práci na rôznych pozíciách
n naučíš sa komunikovať s médiami, právnikmi, ekonómami, ale
aj technikmi v nemčine
n naučíš sa aj po anglicky a pracovať s počítačom, čo sú len ďalšie
výhody

ČO U NÁS ZAŽIJEŠ?

n môžeš získať štipendium a vycestovať do Nemecka aj na
mnohé iné miesta do celého sveta
n prednášky profesorov z Nemecka, Slovinska a iných rôznych
expertov zo zahraničia
n nemecké filmové večery, neformálne stretnutia s učiteľmi
mimo školy
n párty, výlety, exkurzie – u nás sa nudiť počas štúdia nebudeš

ČO POTREBUJEŠ?

n stredoškolské vzdelanie
n chuť byť v nemčine dobrý a získať životnú šancu

Keď posurfuješ na internete, zistíš, že ti naozaj môžeme veľa ponúknuť.
Katedra germanistky – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

http://kger.ff.ucm.sk/

Nechceš predsa študovať program s ďalšími stovkami študentov, ktorí po škole skončia na úrade práce.
Ak skončíš u nás, prácu si vždy nájdeš. Ľudia s dobrou nemčinou sú na pracovnom trhu žiadaní!

Možnosť prihlásiť sa na štúdium je stále aktuálna. Viac informácii nájdeš na   http://ff.ucm.sk/
8 www.frisko.media

AK MÁŠ NEJAKÉ OTÁZKY - poď na facebook: www.facebook.com/GERMANISTIK.UCM
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CHCEŠ ATRAKTÍVNU
A FINANČNE DOBRE
OHODNOTENÚ PRÁCU?

Z REGIÓNU
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Z REGIÓNU
Ilustračné foto pixabay.com

V GALANTE A TRNAVE
SA ZDOBILI VEĽKONOČNÉ
KRASLICE

Vlastivedné múzeum v Galante a Západoslovenské múzeum v Trnave si aj tento rok pripravilo pre verejnosť zaujímavý
program. V sobotu 24. marca v Galante pripravili Rodinnú
sobotu a v Trnave Školu ľudových remesiel, kde si mohli prísť
návštevníci vyskúšať zdobenie veľkonočných vajíčok. Pod dohľadom odborníkov si takto mohli veľkí aj malí vyskúšať zdobenie
veľkonočných vajíčok prostredníctvom rôznych techník, napríklad zdobenie voskom, batikovaním či vŕtanou technikou. V galantskom múzeu mali okrem zdobenia a prípravy veľkonočných
ozdôb návštevníci aj možnosť absolvovať kurz pletenia korbáčov
Zdroj: TASR
a odrôtovanie vajíčok. 

NOVINKA
PODAJTE SI OBČIANSKU
INZERCIU

SMS
správou
alebo
E-MAILOM

PRIAMO Z VÁŠHO
MOBILNÉHO TELEFÓNU!
Postup podania inzerátu:
V správe uveďte kľúčové
slová INZ medzera W (kód
časopisu) medzera
POČET OPAKOVANÍ
medzera CELÝ TEXT
INZERÁTU.
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Vzor: INZ W 1 Predám
vlašské orechy lacno!
Tel.: 090x 135 792.
Takto napísaný inzerát pošlite
na 0907 700 611 alebo na
e-mailovú adresu
inzercia@friskomedia.sk
Na správne napísaný inzerát
obdržíte potvrdzujúcu
odpoveď s údajmi na
vykonanie platby. Po pripísaní
financií na účet bude inzerát
uverejnený v nasledujúcom
čísle resp. nasledujúcich
číslach časopisu.

NOVÁ TRIEDIACA LINKA PRE
SPAĽOVŇU ODPADU

www.sencor.sk

V Bratislave, vo Vlčom hrdle bude mať spaľovňa novú
triediacu linku na papier a plasty. Ide o jednu z najmodernejších liniek v Európe a na Slovensku je prvou svojho druhu. Jej
spustenie do skúšobnej prevádzky je naplánované na koniec
mája tohto roku. Linka dokáže za hodinu spracovať približne
Zdroj: TASR
tri tony odpadu. 

TEKUTÁ ENERGIA
PRE VAŠE TELO

DOČKÁ SA PARK V MALINOVE
SVOJEJ OBNOVY?

Sencor Nutri mixér SNB 4302SS extrahuje
ťažko dosiahnuteľné výživné látky obsiahnuté
v semienkach, obilninách, orechoch a umožňuje
rozsekanie celého ovocia a zeleniny.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce zrealizovať revitalizáciu parku pri kaštieli v Malinove. Finančné prostriedky
na obnovu chce BSK získať prostredníctvom dotácie z ministerstva kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom.
Malo by ísť o dotáciu vo výške 950 000 eur. Park v Malinove
vznikol v 18. storočí a rozprestiera sa okolo kaštieľa. Tento
kaštieľ bol pôvodne vodný hrad, avšak prešiel rôznymi rekonštrukciami a zmenami. Po obnove bude park sprístupnený
verejnosti a zároveň bude slúžiť ako zázemie pre praktické
vyučovanie študentov Strednej odbornej školy záhradníckej
Zdroj: TASR
G. Čejku v Malinove. 

Nutri mixér
SNB 4302SS

CENA INZERÁTU:
15, – EUR s DPH ak počet
znakov okrem kľúčových slov
nepresiahne 86.
28, – EUR s DPH ak počet
znakov okrem kľúčových slov
bude medzi 87 až 172.
FIREMNÁ
A KOMERČNÁ
INZERCIA:
V prípade riadkovej inzercie
1,5 násobok ceny občianskej
riadkovej inzercie.
V prípade obrázkovej
inzercie 90x30 mm alebo
44x60 mm je cena
60, – EUR s DPH.

42, – EUR s DPH ak počet
znakov okrem kľúčových slov
bude medzi 173 až 258.
INZERÁTY NA PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ:
1,5 násobok ceny občianskej
riadkovej inzercie.
Redakcia časopisu si
vyhradzuje právo nezverejniť
inzeráty, ktoré nie sú v súlade
s dobrými mravmi (erotické
ponuky, neslušné texty
a pod.), alebo sú porušením
zákona o reklame. Inzeráty
na predaj, kúpu a prenájom
nehnuteľností, ponuky na
prácu a rôzne služby sú
spoplatnené navýšeným
koeficientom.

Titánové čepele

0,8 L a 1 L
poháre na
prenášanie

Ďakujeme za porozumenie!
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HORÚCE SPRÁVY Z LETISKA M. R. ŠTEFÁNIKA
P
Prinášame vám aktuálne „letecké správy“ z nášho
najväčšieho letiska.

O

d 25. marca 2018 platí nový letný letový poriadok, počas
ktorého bude prevádzkovaný najvyšší počet pravidelných liniek v celej histórii letiska. Spolu ich bude až 49,
pričom sa bude lietať do 45 destinácií v 23 krajinách.
Letový poriadok bude platiť do 27. októbra 2018.
Potešujúcou správou je, že minulý mesiac pribudli do ponuky
letiska ďalšie nové pravidelné linky. Aké to sú? Napríklad celoročné
lety na Cyprus v podaní spoločnosti Ryanair, ktorá okrem toho
spustila štyri úplne nové letecké linky, a to na Maltu, do Burgasu
v Bulharsku, do Pafosu na Cypre a do Solúna v Grécku, a vstúpila
aj na turecký trh a od 28. júna 2018 ponúka lety do mesta Dalaman.
Lety na Maltu budú prevádzkované celoročne dvakrát týždenne.
Pre pasažierov tejto leteckej spoločnosti je dostupná aj nová služba
Price Promise – prísľub ceny. Čo to znamená? Ak cestujúci nájde
výhodnejšiu cenu letenky, ako ponúka spoločnosť Ryanair, rozdiel
v cene mu bude vrátený a okrem toho mu spoločnosť poskytne
bonus v hodnote 5 eur na konto cestujúceho My Ryanair. Veľkou
novinkou sú aj priame lety do Holandska, ktoré budú spustené od
1. júna 2018, pričom sa bude lietať do Eidhovenu dvakrát týždenne a od októbra až trikrát týždenne. Slovákov poteší aj správa, že
v rámci programu Vždy sa zlepšujeme môžu leteckou spoločnosťou
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Ryanair letieť za nižšie ceny a môžu získať aj nižšie poplatky za
podanú batožinu. Pribudli aj priame linky do Kyjeva-Borispolu.
Spoločnosť Georgian Airways spustila prevádzku novej linky do
Tbilisi, hlavného mesta Gruzínska. Prvý prílet tejto spoločnosti na
Letisko M. R. Štefánika sa konal za účasti významných hostí a sprevádzala ho vodná brána nad lietadlom. Nová pravidelná linka bude
lietať dvakrát týždenne, a to v pondelky a soboty.

Bratislavské letisko patrí do top 10 najlepších
letísk východnej Európy
V celosvetovej ankete Skytrax – World Airport Awards 2018
o najlepšie letisko východnej Európy získalo Letisko M. R. Štefánika v Bratislave 8. miesto. Letisko obhájilo svoju pozíciu z roku
2017, kedy sa ocitlo tiež na 8. mieste. Anketa Skytrax World
Airport Awards predstavuje každoročne najväčší celosvetový
prieskum spokojnosti cestujúcich v letectve. Do tohto prieskumu sa
zapojilo 13,73 milióna cestujúcich, pričom anketové lístky vypĺňali
od augusta 2017 do februára 2018. Ohodnotiť mali 550 letísk po
celom svete. Otázky sa týkali napríklad spokojnosti s vybavovaním
na check-ine, príletmi a odletmi, nákupnými možnosťami, bezpeč-rednosťou a podobne. 

ri návšteve nášho najväčšieho letiska sa nám
naskytla možnosť vyspovedať vedenie, a tak vám
prinášame krátky
rozhovor.

Najviac pravidelných liniek
prevádzkuje
letecká spoločnosť Ryanair.
Očakávali ste
takýto nárast
pravidelných
liniek aj na
začiatku vašej spolupráce
v roku 2005?
Letecká spoločnosť Ryanair začínala v roku 2005 na
Letisku M. R. Štefánika so
štyrmi pravidelnými linkami. V roku 2015 otvorila na
letisku svoju základňu, kde
v súčasnosti „bázuje“ dve
lietadlá. V tomto roku otvorí
7 nových liniek z Bratislavy,
spolu ich prevádzkuje 25. Je
tak najväčším pravidelným
dopravcom na Slovensku.
Ktorá letecká spoločnosť
má podľa vášho názoru
najväčší potenciál po
Ryanari?
Druhým najväčším pravidelným dopravcom je
spoločnosť Wizz Air, ktorá
prevádzkuje z Bratislavy 6 leteckých liniek – do Londýna-Lutonu denne, do Varšavy,
Sofie, Skopje, Kyjeva-Žuljany
a do apríla i do Tuzly. V letnom období je zase najväčším
prevádzkovateľom nepravi-

delných dovolenkových letov
spoločnosť Travel Service,
ktorá zároveň pod obchodnou značkou Smartwings
prevádzkuje i sezónne pravidelné
linky do destinácií
Burgas, Katania,
Korfu, Heraklion,
Lamezia Terme,
Larnaka, Malaga,
Olbia, Palma de
Mallorka, Rodos,
Zakyntos.

Predaj
mininakladačov

www.hysoonslovakia.sk

Čo je podľa vás
najdôležitejším článkom
na letisku, aby všetko fungovalo tak, ako má?
Pre nepretržitú prevádzku
letiska sú dôležité všetky prevádzkové i administratívne
zložky letiska.
Myslíte si, že v roku 2019
prekonáte tohtoročné
rekordy v počte pravidelných liniek?
Letecké spoločnosti ešte
nemajú zhotovené letové
plány pre rok 2019. V tomto
roku očakávame, že vybavíme viac ako 2 milióny cestujúcich, čo sa v celej histórii
letiska podarilo doposiaľ
dosiahnuť len dvakrát. Letecké spoločnosti otvárajú nové
linky na základe vlastných
prieskumov trhu.
Za rozhovor ďakujeme
Veronike Ševčíkovej, hovorkyni Letiska M. R. Štefánika
v Bratislave.
Melinda Elek

KOMPAKTNÝ dizajn
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MOSKVU

TREBA VIDIEŤ,
ZAŽIŤ A CÍTIŤ!
Všetko je vo veľkom,
nič nie je malé!

GUM – starý,
no veľmi luxusný obchodný
dom, do ktorého sa chodí
väčšina Rusov
a aj turistov len
pozerať.

14 www.frisko.media
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Múzeum Veľkej vlasteneckej vojny je veľkolepé a Rusi sú
naň patrične hrdí. Najdôležitejšie míľniky vojny sú zobrazené
takmer reálne v takýchto 3D expozíciách aj so zvukovou kulisou. Máte pocit, že ste priamo v centre bojov.

T

Legendárne „chruščovky“, teda staré domy
z čias N. Chruščova,
ktoré už dožívajú. Stavali
ich ako provizórne na
niekoľko rokov. Vydržali
viac ako 60 rokov.

Obrovské hodiny v átriu najväčšieho
detského obchodného domu v Moskve.

o je Rusko, teda presnejšie Moskva, v ktorej sme
sa boli pozrieť počas prezidentských volieb. Veľké a široké domy, ulice, kopa voľného priestoru.
Čo sa rozmerov týka, sklamalo azda iba Červené
námestie, ktoré pôsobí na fotografiách a televíznych záberoch kolosálne. V skutočnosti nie je
vôbec veľké a to isté platí aj o mauzóleu V. I. Lenina. Lenin tam,
mimochodom, stále je, ale dá sa vidieť len dvakrát za týždeň.
Neboli sme zvedaví.
Okrem kremeľských veží je na Červenom námestí najväčší
najluxusnejší obchodný dom v Moskve GUM – Gasudarstvennyj
universaľnyj magazin. Ono, luxusný a známy bol už za socializmu
a začali ho stavať – dobre čítajte – v roku 1883. Preto má takú
fasádu a zapadá do doby zrodu. Tento obchodný dom ale Moskovčania zďaleka obchádzajú, aspoň tí s bežnými platmi. Je to raj
pre milionárov, bohatých Rusov a bohatú zahraničnú klientelu.

16 www.frisko.media

Keď prídete do Ruska, musíte okamžite prepnúť na iný mód.
Moskovčania sa nevedia ponáhľať, čas pre nich nie je dôležitý
a prikladajú mu len orientačný význam. Bodaj by, keď z letiska
sa veziete diaľnicou hodinu a pol a stále ste len v „širšom centre“.
Človek musí rátať s inými vzdialenosťami. Na všetky dôležitejšie miesta, kde sa schádza väčšie množstvo ľudí, sa vchádza
cez bezpečnostné a policajné kontroly – na vstupe do metra, do
vlaku, do divadla, niekedy do obchodného domu a podobne.
Moskovčania si už zvykli. Prešacujú vás pred vstupom na každé
masové podujatie.
Moskovské metro je osobitná kapitola, nové stanice na okraji
mesta už nestavajú také honosné, ale vstup do tých starých je
veľkolepý. To neviete, či idete do menšieho zámočku, alebo pod
zem. Architektúra interiérov je taktiež veľkolepá. V meste pre
turistov organizujú prehliadky špeciálne po najkrajších staniciach podzemnej dráhy.

Expozícia na kolosálnej chodbe –
zo stropu visia slzy matiek, ktoré
stratili vo Veľkej vlasteneckej
vojne (tak nazývajú Rusi 2. svetovú vojnu) svojich synov. Vtedajší
Sovietsky zväz obetoval v konflikte vyše 20 miliónov životov.

Zabudnite na články o nenávidenom Putinovi, Rusi majú
svojho prezidenta radi. Celkom otvorene vám povedia, že Krym
je ich a Putin urobil dobre, že ho považuje za svoj. Ani sa len
netvária, že zabrali polostrov Ukrajine. Krym bol a je ruský, toto
nevyhádate a nevysvetlíte...
Putin je pre nich otec starajúci sa o deti a basta. Nenadávajú na
neho a ak aj proti prezidentovi niečo majú, cudzincom odvrknú a nechcú o tom hovoriť. Za celé štyri dni som ale na Putina
nepočul jedno krivé slovo. A dôvod by bol...
Moskovčania zarábajú v priemere okolo 800 eur, pritom
mesto je o niečo drahšie ako Bratislava... Zato nafta stojí
v Moskve v prepočte okolo 60 centov. Aj preto je v Moskve
každý deň vyše 3 milióny áut. Dopravná zápcha vyzerá ako naozajstný kolaps – niekedy sa vyše hodiny nepohnete ani o milimeter. Vodiči si už ale zvykli – v aute čítajú, pozerajú televízor,
lúštia krížovky, driemu...

V Rusku je veľký status „mať auto“ – a nie hocijaké. Je bežné, že dve rodiny sa tlačia v jednom byte v paneláku, v dvoch
izbách a pri dome im parkujú dve luxusné štvorkolky. A už keď
sme pri bývaní, Moskvu čaká prestavba, aká tu nemala obdoby.
Štát postupne búra takzvané „chruščovky“ – jednoduché domy
s bytmi do 50 m2, ktoré po celom Rusku vyrástli za vlády Nikitu
Chruščova, teda v päťdesiatych rokoch. Mali byť dočasné, no
mnohé vydržali do dnešných dní.
Lenže... Dosluhujú.
Ľudí v Moskve preto sťahujú do nových domov, ktoré sú však
na periférii mesta. Nie všetkým sa to páči, pretože z centra sa za
jednu noc môžu ocitnúť aj o tridsať kilometrov ďalej. A cestovať
do roboty hodinu metrom nie je bohviečo...
Napriek tomu je zimná Moskva krásna, biela, ba až trochu
gýčová. Rusi však milujú gýče, a preto sú spokojní.
Miro Frindt, foto: autor
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RODIČOVSTVO JE
KONTAKTNÝ ŠPORT

Nie, reč nebude o nárazoch, úderoch, podpásovkách – to by sme našim deťom
v žiadnom prípade neurobili! Akýkoľvek fyzický trest, čo len zahnanie sa na dieťa,
nech už urobilo čokoľvek, považujeme za ponižujúce a za akt narúšania jeho
integrity. Je to zlyhanie rodiča, ak siahne po tomto „výchovnom“ prostriedku.
Naopak, písať by sme chceli o tom, čo podľa nás šport a rodičovstvo spája – vášeň,
akčnosť, plné nasadenie, tréning, zážitky a radosť zo spoločných víťazstiev.
Odštartované!
Okamih narodenia dieťaťa považujeme za nástup na štartovaciu
čiaru. Vtedy začíname, naplno. Hovorí sa, že rodičovstvo je dar. Je,
každodenne si ho však treba obhájiť. To, že sa nám narodilo dieťa,
z nás síce robí rodičov, ale malo by nám záležať na tom, akými
rodičmi sme. Môže si naše dieťa oprávnene povedať, že sme preňho ten najlepší otec, mama? Alebo aspoň môže vidieť, že sa o to
v plnom nasadení snažíme? Zlyhania a chvíľkové neúspechy k životu patria, tomu sa žiadny rodič nevyhne, ale nemožno sa vzdať,
ujsť, rezignovať. Sú okamihy, kedy stačí „len“ byť, vychutnávať si
spoločnú chvíľku, pritúliť sa. To sú tie okamihy na „vydýchanie“ sa,
regeneráciu a vzájomné motivovanie.
Radi spolu
Ideálne je, ak je človek motivovaný pre rodičovstvo ešte pred
narodením dieťaťa. Aby po svojom príchode na svet mal malý človiečik pocit, že ho tu s nedočkavosťou čakali, že život práve s ním
je obohacujúci, radostnejší. A nebojme sa mu to často hovoriť.
Je prirodzené, že časom – a hlavne s narastajúcim tlakom povinností a úloh, ktoré so starostlivosťou o dieťa súvisia, rastie aj pocit
vyčerpanosti a poklesu motivácie. S tým by sme však mali dopredu
počítať a poznať samých seba natoľko, aby sme vedeli, čo dokáže
nás samých vnútorne motivovať pre kvalitné rodičovstvo aj priebežne. Nadšenie a radosť sú nákazlivé, rýchlo preskočia z rodiča na
dieťa a naopak. Je energy drinkom aj pri behu na dlhé trate, rovnako ako láska bez obmedzení a akýchkoľvek podmienok. Proste
ťa ľúbim vždy, za každých okolností, hoci nemusíme mať rovnaký
názor – to je zásadný odkaz dieťaťu. Za kľúčovú v rodičovstve
vidíme snahu byť s dieťaťom v aktívnom kontakte, spájať ho so
svetom okolo, sprevádzať ho na ceste životom, pomáhať mu učiť
sa všetko zásadné, ako plynie život a fungujú vzťahy medzi ľuďmi.
18 www.frisko.media

Naučiť ho presadiť sa, ale vedieť aj, kedy ustúpiť, hľadať kompromisy, mať svoju hrdosť, poznať svoju hodnotu, ale aj vedieť potlačiť
vlastné ego, nasledovať svoj talent a byť s ním v živote v súlade.
A to sa nám podarí len vtedy, ak máme o dieťa každodenne aktívny
záujem – hráme sa s ním, čítame si, chodíme spolu na výlety, spoločne varíme, sadíme jarné kvety do črepníkov, debatujeme o tom,
čím žije on, my, spoločne. Rodinné zázemie by malo byť bezpečné
v kultivovaní vzájomného rešpektu a bezpodmienečnej lásky, ale
aj plné inšpiratívnych podnetov. Túto hru sme ešte nehrali, poď,
vyskúšame ju! Rád bicyklujem, behám, plávam, poď, naučím ťa to.
Ty si nakreslil úžasný obrázok, ukážeš mi, ako si to dokázal? Cestou
zo školy sme videli lietadlo – kam asi mohlo letieť? Pozrieme si to
na mape? Hej, aktívny rodičovský prístup je „makačka“.
Ľahšie by bolo dovoliť dieťaťu pozerať o hodinu dlhšie
rozprávku alebo si ťukať do mobilu, v tom prípade
však ono aj my udržiavame kontakt – s obrazovkou!
Hoci vedľa seba, predsa každý sám. A zatiaľ čo vaše
dieťa zvládne naučiť sa mechanizmus počítačovej hry
za polhodinku, novú „ apku“ dá za pár minút, naučiť
sa životné zručnosti ako efektívne komunikovať,
spolupracovať bez ponižovania druhých,
dotiahnuť veci do konca, byť veľkorysý
a nápomocný a pod. trvá podstatne dlhšie.
Myslíme si, že úlohou rodiča je pomôcť
dieťaťu nájsť spôsob, ako žiť spokojný
a šťastný život, nielen zvládnuť najvyšší
level moderných technológií v rekordne krátkom čase. Spoločne sa naučiť
žiť každodenný život s radosťami aj
so zdolávaním prekážok, nie vytesniť sa (aj dieťa) do fiktívneho sveta

TIPY NA KURZY PRE RODIČOV:

Workshop Digitálne deti, Bratislava, 14. 4.,
www.efektivne-rodicovstvo.sk
Kurzy efektívneho rodičovstva, Bratislava – 9 stretnutí, od
18. 4. v Montessori centre m16, od 19. 4. v Cik Cak centre,
www.efektivne-rodicovstvo.sk
Montessori 6 – 18 mesiacov – ako drobca naučiť myslieť,
Bratislava, 26. 4., www.montemama.sk

na obrazovke. Ak ho obrazovky lákajú, dohodnúť si spoločne
zmysluplné pravidlá a aj o tomto druhu zážitku debatovať spolu.
Nakoniec, aj krátka hra počítačovej hry je len prostriedok, ako sa
naučiť prehrávať, dodržiavať stanovený čas, hrať fér.

Ostať v kondičke a vedieť, že jeho oči sú na mne
Pre naše deti sme najväčšími hrdinami my, ich rodičia. Visia
na nás pohľadom, ako špongia do seba nasávajú všetko, čo sa
u nás doma „šuchne“. Naše slová a činy by preto mali byť v súlade. Deti sa mnohému učia napodobňovaním, kopírujú vzorce
správania tých, ktorým dôverujú. Zachoval som sa v tomto
okamihu správne, čo si z toho vezme do života moje dieťa? Ak
som urobil chybu, vidí ma, ako sa ospravedlním? Sám hovorím
ďakujem, som tolerantný, rešpektujem názory druhých, som
tímový hráč? Keď to chcem od môjho dieťaťa, naučí sa to odo
mňa? Mohlo by sa zdať, že byť rodičom je hotová veda. Pritom
stačí
mať jasne vytýčené ciele, rešpektovať osobnosť dieťaťa
a s ušami a očami otvorenými dokorán vnímať,
čo sa „v hre“ práve deje. Je potešujúce, že
mnohým rodičom na tom dnes záleží a sú
pripravení prijať výzvu kvalitného rodičovstva so všetkým, čo k tomu patrí. Učiť sa
každodenne a brať materstvo a otcovstvo ako
svoju kľúčovú životnú rolu.
Cieľová rovinka
Viete, kedy v nej už
budete? Alebo, či ste ju už
spolu s vaším dieťaťom
prešli? Kedy nastal ten
okamih, kedy ste ho už
„vychovali“? Podľa nás
to je predsa len beh
na celý – život. Ten
najvzrušujúcejší!

Pripravte sa na
jar v záhrade
FZV 2004-E

€ 94,90

Elektrický vertikutátor
Zaistí zdravý a krásne
vyzerajúci trávnik pomocou
výmenných vertikutačných
a prevzdušňovacích valcov.

FZK 2005-E

Záhradný kultivátor
Ušetrí veľa namáhavej práce
a pripraví záhon pre novú
výsadbu alebo siatie.

€ 129,90

redakcia
Foto: pixabay.com
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POTULKY PO ZÁPADNOM SLOVENSKU

Kaviareň
Thalmeiner

K
PODNIKY, KTORÉ
STOJÍ ZATO NAVŠTÍVIŤ!

Vybrať si v nespočetnom množstve podnikov tie, ktoré nás ohúria hneď na
prvý pohľad, je naozaj ťažké. My vám v našom časopise west prinesieme
každý mesiac niekoľko tipov na tie, ktoré by ste určite nemali vynechať.
V dnešnom článku sme sa zamerali na podniky, ktoré nám ponúkajú
obrovskú škálu možností, ako vyplniť voľný čas, zastaviť sa, oddýchnuť si
a vychutnať si šálku kávy, či dobré jedlo.
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aviareň Thalmeiner patrí už roky
medzi najnavštevovanejšie a najinteresantnejšie kaviarne v Trnave.
Toto miesto vždy dýcha históriou,
umením, nápaditosťou, myšlienkami a ľuďmi. O tom svedčí aj
fakt, že pôvodná kaviareň bola navštevovaná už
v predvojnovom a medzivojnovom období.
Interiér je detailne prepracovaný v podobe
mozaikovej podlahy či interesantných obrazov
s kaviarenskou tematikou na stenách. To je
dostačujúcim dôkazom, že elegancia tu nechýba.
Vďaka veľkolepému štýlu, masívnemu nábytku
a profesionálnemu prístupu obsluhy vytvára
veľmi priateľskú atmosféru.
Medzi zákazníkmi je najviac oceňovaná práve
domáca výroba, čo tvorí jedinečnú a neopakovateľnú chuť. Svojim zákazníkom ponúka vynikajúce raňajkové menu, či už domáce chlebíky
s nátierkami, alebo rôzne sladké prevedenia,
ktoré vždy ulahodia nielen chuti, ale i oku.
Nezabúdajme na špičkovú kávu, ako aj na výber
tých najlepších dezertov, ktoré si môžeme vybrať
z presklenej vitrínky.
Toto všetko môžete nájsť priamo v srdci Trnavy na Trojičnom námestí. V letných mesiacoch určite neprehliadnete príjemné posedenie
na terase s výhľadom na barokovú sochu Svätej
Trojice.
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POTULKY PO ZÁPADNOM SLOVENSKU

Old Fashioned Bar

V

zákutí jednej z najstarších ulíc Trnavy možno
nájsť reštauráciu, ktorá ponúka nielen slovenské
špeciality, ale i vybrané delikatesy z medzinárodnej kuchyne. V jedálnom lístku možno nájsť
lahodné krémové rizotá, grilované ryby, pizzu či
rozličné špeciality podávané na dreve či kameni.
Dobre poslúži aj na krátke posedenie počas dňa pri káve či pohári kvalitného vínka. Donáškovú službu síce neposkytuje, ale
denné menu je pripravované od pondelka do piatku.

Zaujímavý je aj bohato zdobený interiér, ktorý je tvorený
z pútavých tapiet, nástenných obrazov, zrkadiel či kovových
lámp, visiacich zo stropu. Celou reštauráciou preniká slnečné
svetlo a dotvára tak v spojitosti s obsluhou a chutným jedlom
naozaj príjemné prostredie. Nájdete ju na Kapitulskej ulici,
len kúsok od trnavskej synagógy. ForHaus je ako stvorená pre
spoločenské akcie, či už s rodinou, priateľmi alebo s kolegami
z práce. Každý si príde na svoje a určite vás nesklame.

prírodne získané oleje, ktoré dodávajú tú správnu chuť.
Za barom vám gentlemani namiešajú nielen drinky z nápojového lístka, ale veľmi obľúbený je takzvaný vlastný výber. Vy
si len poviete, na čo máte chuť, a ostatné necháte na nich. Či si
zvolíte niečo sladkasté, alebo naopak fresh kombináciu, je už len
na vás. Jednoducho spojená kreativita a luxus.
Možno vás prekvapí, že podnik je zvonku situovaný v starej komunistickej budove, ktorá vás ale hneď po vstupe ohúri
noblesou. Pri vstupe vám uvádzačka odloží kabáty, aby ste pri
sedení mali pohodlie, a odvedie vás na rezervované miesta. My
ale odporúčame vybrať si sedenie za barom. Neznie to tak dobre,
ale opak je pravdou! Hneď po obslúžení zažijete jedinečné barmanské predstavenie, ktoré sa vám bude určite páčiť.
Pravdou je, že takto situovaných podnikov tu máme naozaj
zriedkavo a občas je potrebné zájsť na miesta, kde sa budeme
cítiť ako na míle ďaleko. Neveríte? Presvedčte sa sami! Old
Fashioned Bar vás určite nesklame.

DQ Bistro Polievočka – takeaway prevádzka

A

k máte chuť zažiť a ochutnať niečo neobvyklé,
iné, zvláštne, ale predsa chutné, čerstvé a zdravé,
zastavte sa v bistre, ktoré sa bežnej reštaurácii
vôbec nepodobá. Preto pozor! Žiadnu paradajkovú polievku z pretlaku či klasický slepačí vývar tu
nenájdete. Ale zato vás prekvapia netradičné kombinácie ako šošovicová s ananásom, patizónová s koriandrom,
pomarančová či banánová alebo tekvicová s mäsovými guľkami
a burčiakom. Ak sa bojíte týchto kombinácií, nevadí, s radosťou
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vám dajú najskôr z polievky ochutnať.
Majitelia na surovinách nešetria, vyberajú len tie najkvalitnejšie a cestujú za nimi dlhé kilometre, často až do Rakúska.
V ponuke nájdete okolo 400 polievok, ktoré denne zamieňajú.
Na výber býva zväčša do 6 druhov. Preto žiadny presný zoznam
nikde nenájdete, vždy vás čaká jednoducho milé prekvapenie.
Ak si myslíte, že polievka nie je plnohodnotné hlavné jedlo,
ktoré vás zasýti, tu vás vyvedú z omylu, pretože porcie sú naozaj veľké a polievky husté. Zahusťované sú bez múky, výlučne

len rozmixovanou zeleninou. Čo vyhovuje určite každému,
nielen priaznivcom zdravého životného štýlu, vegetariánom či
vegánom.
Zaujímavosťou je, že vám polievočky pripravia nielen kuchári, ale zároveň majitelia podniku, čiže pochvalu za skvelé jedlo
môžete odovzdať priamo im. Možno aj práve preto tu vládne
vždy príjemná priateľská atmosféra a spokojní zákazníci sa
opakovane radi vracajú.
Nájsť ich môžete v Bratislave na ulici Malý Trh 2.
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Ľubomíra Kubíková, foto: archív zariadení, pixabay.com

Reštaurácia ForHaus

A

na záver trošku utečieme z reality, zbalíme sa
zo Slovenska a vydáme sa do ďalekej Británie.
Konkrétne do gentlemanského baru, ktorý jednoducho už na pohľad nie je typický pre Slovensko.
Tlmené svetlá, tehlové steny, kožené kreslá a hlas
nezabudnuteľného Franka Sinatru z reproduktorov. To všetko prináša v Bratislave na Laurinskej ulici exkluzívny koktailový bar. Na počesť tohto úžasného hudobníka sa
nechali tvorcovia baru inšpirovať a pomenovali po jeho najznámejších piesňach hneď niekoľko svojich drinkov.
V ponuke nájdete naozaj iné nápoje, na aké sme zvyknutí
v klasických baroch. Keď hovoríme iné, myslíme naozaj iné!
A to nielen vzhľad, ktorý je naozaj excelentný, ale najmä zloženie. Prísady nie sú typické ako v iných baroch, preto je taká
výrazná aj ich chuť. Pri miešaní koktailov totiž používajú jedlé
esencie, ktoré sa inak nachádzajú v parfumovaných prípravkoch.
Tým vás očarí aj vôňa santalu či cédrového dreva. Sú to jedlé,

POD POKRIEVKOU

ONAKVEJŠIE
FAJNOTY

Vyskúšajte to aj inak ako klasicky – pre
zdravie, štíhlu líniu, či len tak z čistého
„gastro plezíru“.

Na tanieri vám to
spočíta!

A

k ste sa vrhli na diétu, či už pre štíhlu
líniu, alebo kvôli zlepšeniu zdravotného stavu, iste vám lekár i fitnes
tréner odporučili, aby ste si porcie na tanieri
vážili a mali prehľad aj o kalóriách a živinách
zo surovín na tanieri. Vtedy oceníte schopnosti kuchynskej váhy s nutričnou kalkulačkou Orava EV-8 A, ktorá vám z vážených
potravín vypočíta 10 základných nutričných
zložiek a zanalyzuje ich. „Posvieti“ si napríklad na kalórie, sodík (soľ), proteíny, uhľohydráty (cukor), tuky, cholesterol aj vlákninu
z katalógovej databázy 999 druhov potravín.
Umožní vám vložiť si do pamäte váhy 99
predvolieb a sledovať tak, koľko živín a kalórií ste už počas dňa prijali. Určí i % dennej
dávky danej zložky potravy na základe odporúčaní príjmu živín a kalórií z dávky 2 000
kalórií/deň. Okrem váženia surovín v tuhom
skupenstve odmeria aj objem vody či mlieka.
Nestojí veľa, ale ako pomocníčka na ceste za
vytýčenými diétnymi cieľmi stojí fakt za to!

WWW.ORAVA.EU
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Bezlepková
nakladačka energie

WWW.NOMINA.CZ

M

áte radi na raňajky kaše? My ich
milujeme, na mnoho spôsobov. Po
pohánkovej, ovsenej, semienkovej či
ryžovej ma na regáli zaujala kaša s exotickým
názvom – Ciroková kaša Nomina. Chutila
výborne, takže som si hneď vygúglila, čo
to ten cirok vlastne je. A nakladám si z nej
do raňajkovej misky pravidelne – na bežné
naštartovanie dňa aj pred behaním. Cirok je
druh obilniny, ktorý neobsahuje žiadny lepok, takže je vhodný aj pre celiatikov a tých,
ktorým to trávi pomalšie. Obsahuje bielkoviny, sacharidy, vysoký podiel vlákniny, vápnik, fosfor, draslík, sodík, omega 3 a omega
6 kyseliny a vitamíny skupiny B. Podporuje
trávenie, pravidelnú stolicu, nezaťažuje tenké
črevo, spevňuje kosti, vlasy, nechty a slúži
aj ako prevencia osteoporózy. V 300 g balení Cirokovej kaše Nomina je 60 %
ciroku a 40 % celozrnnej ryže, takže poriadna nakladačka! Rýchlo zasýti, stačí ju
zaliať mliekom (i ryžovým, mandľovým či sójovým) – aj na cestách tak máte o sýte
a zdravé raňajky či desiatu postarané. Kúpite ju v e-shopoch a v sieti predajní
Astevia.

Najjemnejšie
tofu

Rýchle „tutovky“
S

príchodom jari nás to ťahá do exteriéru. Čo najviac času sa snažíme tráviť mimo
domova, chuť na sladké však nespí. Keď sa k nám dosype návšteva a chceme ju
ponúknuť niečím fajnovejším než suchým keksom zo supermarketu, oceníme
časovo nenáročnú stávku na istotu – dobrotu, ktorá nikdy nesklame. Prinášame vám
hneď dve – prvá je skôr zdravá ako sladkosť, druhou je bábovka – nadýchaná, jemná,
ako perinka pre motýle.

SMOOTHIE MISKA
2 banány, 200 g mrazených jahôd, 1 hrsť
mrazených ostružín a ríbezlí, 1 ČL chia
semiačok

Recept a foto: Mixit

A

k sa vám syry z kravského
mlieka prejedli, alebo ich
vaše telo netoleruje, mohlo
by sa zdať, že ste o jednu chutnú
raňajkovú voľbu ukrátení. Našťastie je tu Tavenýr originál®
®
–
Natural od značky SoynHealth
´
WWW.SOYNHEALTH.SK
unikátna rastlinná alternatíva kravského mlieka s jemnou syrovou arómou.
Ide o fajnú pochúťku zo sóje, rastlinného oleja, vody, kukuričného škrobu,
vlákniny a jemnej zmesi soli a korenín. Ak ste doteraz nemuseli tofu, Tavenýr si zamilujete. Má jemnú konzistenciu, lahodnú chuť a neobsahuje žiadne
chemické konzervačné látky ani geneticky modifikované suroviny. Dcérka ho
miluje nakrájaný na tenučké plátky, ja si z neho doprajem naraz aj celé kusy –
na celozrnný chlieb, alebo len tak so zeleninou pokvapkanou olivovým olejom.
Nezaťažuje tak žalúdok a trávenie ako syry z kravského mlieka a je vhodný aj
pre celiatikov. Okrem priamej konzumácie ho využijete aj na varenie, pri diétach, ako doplnok racionálnej výživy. Okrem „natural“ je v ponuke aj „údený“.
Vyskúšajte ho, na toto tofu nedáte dopustiť!
Stanislava Murínová
Foto: archív firiem

Ako na to:
Vo vysokej nádobe pomocou tyčového mixéra
do hladka rozmixujte banány, maliny, ostružiny
a ríbezle. Nakoniec primiešajte chia semiačka.
Prelejte do servírovacej misky a ozdobte praženým
zrnom, kokosovými plátkami, chia semiačkami,
píniovými orieškami, lyofilizovanými malinami,
pomarančovou kôrou a dužinou.

ĽAHUČKÁ BÁBOVKA

Otváracia doba:

Ingrediencie:
5 vajec, 250 g polohrubej múky, 250 g
práškového cukru, 1 vanilínový cukor,
1 dcl oleja, 1 dcl mlieka, 1 kypriaci prášok
do pečiva, trochu rumu, na spestrenie
chute hrozienka či sušené brusnice, ak
chcete mať bábku ako „deň a noc“, do
polovičky cesta pridajte trochu kakaa

Recept a foto: redakcia

Ochutnajte naše vína
tu, medzi stenami
presiaknutými
dejinami!
DEGUSTÁCIA VÍN
AKCIE
NARODENINOVÉ OSLAVY
SVADOBNÉ FOTENIE

Ingrediencie:

Na ozdobenie: pražené zrno, kokosové
plátky, chia semiačka, píniové oriešky,
lyofilizované maliny, pomarančová kôra
a dužina

Parková 1005, 924 01 Galanta

Ako na to:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

8.00 – 22.00
8.00 – 22.00
8.00 – 22.00
8.00 – 22.00
8.00 – 24.00
8.00 – 24.00
8.00 – 22.00

Osobitne vyšľahajte bielka so štipkou soli, aby
bol sneh tuhý. Potom v druhej nádobe vyšľahajte
žĺtka s práškovým a vanilínovým cukrom, do zmesi
zašľahajte trochu rumu a mlieko. Jemne vmiešajte
múku s kypriacim práškom do pečiva, postupne
vmiešajte olej a nakoniec jemne vmiešajte aj
vyšľahané bielka. Zmes nalejte do bábovkovej
formy (ak je silikónová, nemusíte ju vytrieť olejom)
a pečte 45 minút v rúre vyhriatej na 180 0C.

www.esterhazygalanta.sk
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0903 459 878

250 000
VIAC AKO

900 000

Vďaka záujmu našich čitateľov sme rozšírili naše portfólio
časopisov a vznikli mesačníky friško west a friško kisalföld,
ktoré sa venujú regionálnym témam. Štvrťročník friško sme
trošku vynovili a do jeho obsahu sme zaradili témy, o ktoré ste
nás žiadali.

ČITATELOV

Zmeny nastali aj v distribúcii časopisov, ktoré sú naďalej
ZADARMO, ale už nie sú distribuované do každej domácnosti, ale
len na poštu v obci či meste, alebo ich je možné bezplatne stiahnuť
z gowest.sk/sk/article.
Ak ale máte radi šušťanie papiera, objednajte si VÁŠ OBĽÚBENÝ
ČASOPIS zaplatením adresného doručenia na celý rok (10 čísiel) a
majte istotu, že ho budete mať KAŽDÝ MESIAC VO SVOJEJ
SCHRÁNKE!

V NAJVÄČŠOM

HĽADÁME
CHCETE DO
MAŤNÁŠHO
INZERCIUTÍMU

V ČASOPISE
NAJBLIŽŠOM

REDAKCIE FRIŠKO ČLOVEKA, KTORÝ MÁ PRED SEBOU CIELE, KTORÉ CHCE DOSIAHNUŤ,
A JE PRE TO OCHOTNÝ AJ NIEČO SPRAVIŤ, TVRDO PRACOVAŤ A VZDELÁVAŤ SA!

OBCHODNÍK

REDAKTOR/REDAKTORKA

ČÍSLESLOVENSKA?
NÁŠHO
MESAČNÍKA?

Čo Ti vieme ponúknuť?

- trvalý pracovný pomer (nie je podmienkou)
- neobmedzenú výšku výplaty - limitom sú len Tvoje schopnosti
- podporu vo vzdelávaní a v riešení osobných problémov
- ﬂexibilný pracovný čas, ktorý si určíš sám
- možnosť práce z domu vo vopred dohodnutých termínoch
- členstvo v dynamicky rastúcom vydavateľstve, ktoré vydáva
najväčší časopis na Slovensku

Čo očakávame od Teba?

- aby si mal ciele, ktoré chceš dosiahnuť, a si pre to ochotný
niečo spraviť a tvrdo pracovať
- lojalitu, korektnosť a vytrvalosť v práci
- komunikatívnosť
- vodičský preukaz triedy B
- znalosť základov práce s CMR systémom
- znalosť nemeckého jazyka vítaná u obchodníka
- znalosť maďarského jazyka aj písomne u redaktora/redaktorky

NÁKLAD

45 000
VIAC AKO

105 000

Ak sme Ťa zaujali, pošli nám svoj životopis s fotkou na e-mailovú
adresu nižšie. Ak však máš pocit, že táto ponuka nie je pre Teba,
pomôž nám tak, že o nej povieš svojim známym - možno sa v nej
niekto nájde a bude to jeho práca snov!

NÁKLAD
Objednávam ročné
ročné adresné
adresné doručovanie
doručovaniečasopisu
časopisu
west!!
friško

45 000

Cena ročného adresného doručovania:
friško
5 €/rok Meno a priezvisko
štvrťročník

friško west
mesačník

10 €/rok

friško kisalföld

10 €/rok

mesačník v maďarskom jazyku

Mobil

PSČ

NARODENINOVÁ AKCIA
friško + west

12 €/rok

friško + kisalföld

12 €/rok

west + kisalföld

17 €/rok

friško + west + kisalföld

20 €/rok
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VIAC AKO

Ulica a číslo domu
Mesto
E-mail
Dátum

Podpis

120 000
ČITATELOV

Podmienky na predplatenie adresného doručenia upravujú Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
vydavateľstva Forexin ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 242 473. Potvrdzujem, že som sa so
Všeobecnými obchod-nými podmienkami na www. gowest.sk/sk/article/predplatne/obchodne podmienky/ oboznámil
a súhlasím s nimi. Vyplnením tohto objednávkového kupónu dávam súhlas vydavateľstvu Forexin ONE s.r.o.,
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 242 473 na spracovanie poskytnutých osobných údajov na poštovú či na
telefonickú komunikáciu v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň svojím podpisom
potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov.
Podpísanú objednávku zašlite na Redakcia friško, Hviezdoslavova 163, 925 45 Abrahám alebo pošlite e-mailom.

Adresné doručovanie môžete objednať aj telefonicky na 0907 700 611.

info@friskomedia.sk
REGIONÁLNY MESAČNÍK NIELEN PRE ČITATEĽOV
BRATISLAVSKÉHO A TRNAVSKÉHO KRAJA
Počet strán: 52
Periodicita: mesačne
Náklad: 45 000 kusov
Čítanosť: 120 000 čitateľov

ČASOPIS ZÁPADNÉHO
SLOVENSKA
S PRESAHOM
BEZPLATNÝ
• PLNOFAREBNÝ
• REGIONÁLNE
TÉMY
DO
VŠETKÝCH
REGIÓNOV
SLOVENSKA
PREPOJENIE ČLÁNKOV NA WEBOVÝ PORTÁL GOWEST.SK
SBEZPLATNÝ
MOŽNOSŤOU
SLEDOVANIA
NÁVŠTEVNOSTI
• PLNOFAREBNÝ
• REGIONÁLNE
TÉMY
PREPOJENIE ČLÁNKOV NA WEBOVÝ PORTÁL GOWEST.SK
S MOŽNOSŤOU SLEDOVANIA NÁVŠTEVNOSTI

friško

ČITATELOV

REGIONÁLNY MESAČNÍK. A NIEČO VIAC.

Hlavná distribúcia: okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec,
Trnava, Senica, Hlohovec a Galanta
Distribučná sieť: všetky pobočky Slovenskej pošty, vybrané predajne
COOP Jednota, Letisko Bratislava, autobusy Slovak Lines,
vybraní regionálni producenti a partneri (hotely a reštaurácie)
Adresné doručovanie: viac ako 600 aktívnych adries

Kontakt:
www.frisko.media/inzercia
Kontakt:
inzercia@friskomedia.sk
www.frisko.media/inzercia
+421
907 700 661

inzercia@friskomedia.sk
+421 907 700 661

ZDRAVIE

ALERGIA
NA POTRAVINY
A POTRAVINOVÁ
INTOLERANCIA

Niekto môže zjesť čokoľvek a cíti sa dobre. Sú však aj ľudia, pre ktorých
sú isté potraviny rizikové, ich telo na ne reaguje búrlivo a spôsobuje
im zdravotné ťažkosti. Reč bude o alergii na potraviny a o potravinovej
intolerancii (neznášanlivosti) – nie je to to isté!
28 www.frisko.media
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N

emali by sme si ich zamieňať, ani
predpokladať, že potravinová
intolerancia je len ľahšou formou
alergie na potraviny. Obe totiž
fungujú na odlišných princípoch.
Pri alergii na potraviny ide o obranný
mechanizmus imunitného systému, kedy
imunitný systém vníma skonzumovaný
proteín z rizikovej potraviny ako „nepriateľa“ a začne sa proti nemu brániť vytváraním protilátok – imunoglobulínov E
(IgE). Alergická reakcia na skonzumovanú
potravinu nastáva rýchlo (okamžite, alebo
s oneskorením pár hodín) a prejavuje sa
búrlivo – dochádza k opuchom, vyhodeniu
vyrážok, hnačke, zvracaniu, sťaženému dýchaniu, kašľu, dokonca k život ohrozujúcej
anafylaktickej reakcii. Intenzita a rôznoro-

vajce, sóju a pšenicu. Telo si na tieto potraviny akoby „zvykne“ a začne ich tolerovať. Či
sa tak stalo, je možné zistiť z opakovaných
alergologických testovaní. Alergia na arašidy
či tzv. plody mora však vekom nezvykne
ustupovať a človek ňou trpí celý život. Práve
pri skupinách potravín ako orechy a plody mora sa môže alergia rozšíriť aj na iné
potraviny v rámci skupiny, kedy hovoríme
o skríženej alergii. Ak je napríklad človek
alergický na kravské mlieko, s vysokou pravdepodobnosťou bude alergický aj na mlieko
kozie a ovčie. Alergici, ktorí majú problém
s arašidmi, by sa mali vyhýbať aj iným
orechom (vlašským, lieskovcom a podobne),
hoci nejde o príbuzné plodiny. Skrížená
alergia sa však neobmedzuje len na alergickú
reakciu na potraviny v rámci danej potravinovej skupiny – existuje aj skrížená alergia

PRI ALERGII NA LATEX MÔŽE TELO
BÚRLIVO REAGOVAŤ AJ PO KONZUMÁCII
NIEKTORÝCH DRUHOV OVOCIA,
NAPRÍKLAD BANÁNU, KIVI, GAŠTANU
ALEBO AVOKÁDA.
dosť sprievodných príznakov sa od prípadu
k prípadu líšia. Až 90 % alergií na potraviny
spôsobuje tzv. veľká osmička potravín, kam
patria proteíny obsiahnuté v kravskom
mlieku, vajíčkach, arašidoch, pšenici, sóji,
rybách, v kôrovcoch a mäkkýšoch a v orechoch. Alergiou na potraviny však trpí
len malá časť populácie, približne 2 až 4 %
dospelých a asi 8 % detí.
Pri vyšetrovaní podozrenia na alergiu
vyšetruje lekár pomocou kožných testov
prítomnosť špecifických IgE protilátok a z krvných testov zisťuje
hladinu týchto látok v krvi.
Ak sa ich prítomnosť
v krvi potvrdí, hovoríme o alergii. Z alergie
na isté druhy potravín
však možno vyrásť –
stáva sa tak u detí pri
alergii na kravské mlieko,

plody mora – roztoče, či medzi potravinou
a peľmi a medzi potravinou a latexom. Pri
alergii na latex môže telo búrlivo reagovať aj
po konzumácii niektorých druhov ovocia, napríklad banánu, kivi, gaštanu alebo
avokáda.
Pri potravinovej alergii je zásadné dôsledne
sa vyhýbať rizikovej potravine, keďže alergickú reakciu môže v organizme spustiť aj čo
i len malé množstvo danej potraviny. Pozor
na to, že niektoré sa nachádzajú
aj tam, kde by ste ich nepredpokladali, preto je
kľúčové pri nakupovaní potravín
v supermarkete
pozorne si prečítať zloženie
na obale a pri
konzumácii
jedla v gastro

zariadení čítať aj informáciu o možných
alergénoch. Optimálne však je, ak si doma
varíme jedlo, pri ktorom presne poznáme
použité suroviny – ako boli pestované, odkiaľ
pochádzajú a čo presne teda jedlo obsahuje.
Potravinová intolerancia (neznášanlivosť) nie je reakciou imunitného systému, je
dedičná a dochádza pri nej k narušeniu procesu spracovania, trávenia rizikovej potravy
v dôsledku nedostatočnej tvorby či funkcie
enzýmov. Postihuje až 45 % populácie a pri
podozrení na ňu lekár vyšetruje prítomnosť
IgG protilátok. V procese trávenia naše telo
rozkladá skonzumované jedlo, ak sa však
počas trávenia vyskytuje problém, tráviaci
trakt pri konzumácii nevhodných potravín
dostáva zabrať – nedostatočne rozložená
potrava „útočí“ na sliznicu tráviaceho traktu
a vytvára v nej akoby diery, takže sa do
krvného riečiska, a teda do celého tela, dostávajú veľké molekuly potravín, dokonca aj
baktérie a toxíny, ktoré by tam inak nemali
čo robiť.
Potravinová intolerancia je ako chame
león – prejavuje sa po dlhšej dobe, niekedy
aj s odstupom niekoľkých hodín či dní, a dokáže sa dobre maskovať. To, čo sa navonok
prejavuje symptómami ako napríklad bolesť
hlavy, depresia, poruchy spánku, úzkosť,
kožné problémy, psoriáza, akné, bolesti
brucha, plynatosť, zápchy i hnačky, môže
mať príčinu práve v potravinovej intolerancii – dopátrať sa však niekedy k tomuto
„rozuzleniu“ môže byť náročné, keďže
neznášanlivosť jednej potraviny sa u rôznych
ľudí môže prejavovať rozličnými symptómami a navyše môže mať človek intoleranciu
na viacero potravín súčasne. Ak človek trpí
intoleranciou na jednu skupinu potravín zo
štyroch hlavných (mlieko/mliečne výrobky,
glutén/pšenica, fruktóza, kvasnice/huby),
pravdepodobne bude citlivo reagovať aj
na ďalšie skupiny potravín. Podľa lekárov
existuje aj súvislosť medzi potravinovou
intoleranciou a chronickými chorobami ako
dýchacie problémy, reumatoidná artritída,
diabetes. Ľudia trpiaci potravinou intoleranciou sú častejšie a vo väčšej miere vystavení
aj chronickým chorobám.
Človek, ktorý má podozrenie na potra-

vinovú intoleranciu, by sa mal pozorne sledovať a zapisovať si, po akom jedle, v akom
časovom intervale sa vyskytli problémy.
Dôležité sú detaily, lebo neraz vznikajú ťažkosti kombináciou jedla a následnej fyzickej
aktivity, či u žien aj v kombinácii s hormónmi v rámci menštruačného cyklu. Najčastejšia je intolerancia kravského mlieka, droždia,
vajec a pšenice. Čo najpresnejšie informácie
potom aj vyšetrujúcemu lekárovi pomôžu,
keďže testovať 300 až 400 potravín je náročné. Neraz je to hotová detektívka. Rozhodne
by sme však nad týmito ťažkosťami nemali
len mávnuť rukou a čakať, že prejdú samé,
keďže potravinová intolerancia má kumulačný efekt – ak naše telo netoleruje potravinu
a my zvyšujeme jej množstvá a pokračujeme
v jej konzumácii, telo sa môže stať senzitívne
aj na ďalšie druhy potravín.
Odporúča sa absolvovať testy na potravinovú intoleranciu, v ktorých sa identifikuje
zvýšená hladina protilátok IgG pri konkrétnych potravinách. Tie by sme potom mali
vylúčiť z jedálnička aspoň na tri mesiace.
Po tejto dobe, kedy sa od nich telo akoby
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ČLOVEK, KTORÝ MÁ PODOZRENIE NA
POTRAVINOVÚ INTOLERANCIU, BY SA
MAL POZORNE SLEDOVAŤ A ZAPISOVAŤ
SI, PO AKOM JEDLE, V AKOM ČASOVOM
INTERVALE SA VYSKYTLI PROBLÉMY.
„očistí“, ich môžeme opätovne, postupne
jednu po druhej zavádzať do jedálnička, telo
by ich malo začať dobre tolerovať. Kľúčovým
je však dobre zostavený stravovací plán,
s ktorým vám pomôže odborník.
Ak ste sa práve zľakli toho, čo možno
budete musieť zo svojho taniera vylúčiť,
vedzte, že existujú alternatívy. Ak vaše telo
netoleruje napríklad kravské mlieko, dopriať
si môžete „mlieka“ ryžové, sójové, ovsené,
pohánkové, pochutiť si môžete aj na tofu. Ak
je pre vás problémom pšenica, vedzte, že ste
s múkou nadobro neskončili, keďže existuje
aj ryžová, pohánková, ražná. Na trhu už
existuje široké spektrum alternatív, ktoré

v minulosti neboli dostupné. Informácie
vám radi poskytnú aj v poradniach u gastroenterológa, optimálny stravovací plán vám
pomôžu nastaviť odborníci na výživu.
Pozor by sme si však mali dávať na
potraviny, ktoré nepochádzajú z lokálnych
zdrojov. Hlavne exotické ovocie, ktoré je
dovážané z opačného konca zemegule, trhané ešte nezrelé, často postrekované, môže
nášmu telu skôr uškodiť ako pomôcť. To
platí aj o polotovaroch, napchatých chémiou
pre uchovanie vábivého vzhľadu. Čerstvosť
je zásadná napríklad aj pri histamínovej
intolerancii. Ale o tom snáď nabudúce...
red, foto: pixabay.com
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ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Niektoré malé veci si vyžadujú
hodiny a hodiny drobnej práce.
Takej, že dlho nič nie je vidieť
a výsledok sa dostaví, až keď
je všetko hotové. Presne takto
to vyzeralo aj s rekonštrukciou
šalianskeho kroja. Anton Lifka opísal
v štúdii, ako šaliansky kroj vyzeral.
Pri rekonštrukcii odevu sa krajčíri
držali rovnakých zásad.

Š

aliansky kroj sa nosil na pravom a ľavom brehu
Váhu, a to v obciach Šaľa – mesto, Veča, Dlhá nad
Váhom, Trnovec nad Váhom, Šók, Selice, Horný
Jatov. Šaliansky ženský kroj si za uplynulé stáročia
zakonzervoval tvrdý životný boj do svojho vážneho a dôstojného výzoru. Tento kroj nevynikal výšivkami
a ozdobami, a predsa svojou výnosnosťou, veľkou úpravnosťou
a zladenosťou farieb patril tomuto kroju a dodával mu čaro
domova.

DVA SÚBORY POD
JEDNOU STRECHOU V ŠALI
32 www.frisko.media

Kroj dievčat a žien
Dievčatá a slobodné dievky, ktoré nosili šaliansky kroj, boli
sčesané na hladko. Vlasy mali vzadu zapletené do vrkoča. Na
sviatočné príležitosti mali na hlave venček a zapletali si dva vrkoče, prípadne jeden do kruhu. K sviatočnému kroju na veľké
sviatky a na procesie nosili na vrchu hlavy založený venček so
zelenými lístkami a naň si vzadu pripevňovali širokú jednofarebnú stuhu. Farba stuhy sa zhodovala s farbou sukne, ktorá
bola najčastejšie biela, a jej konce viseli až do pása.
Na biely rubáš plátna si obliekali jasavo biele rukávce, silno
naškrobené z jedného bieleho plátna. Nemali výšivku, ale pri
lakťoch mali našitú bielu čipku, ktorá bola stiahnutá šnúrkami. Lajblík sa obliekal na rukávce. Bol obyčajne takej farby
ako sukňa, biely, bledomodrý, bledoružový, niekedy aj čierny
a iných farieb. Blúzky boli zánikovým prejavom kroja. Začali
nahradzovať najprv rukávce a lajblík, a to najmä v pracovný
deň, ale neskôr aj pri nedeľnom sviatočnom kroji. Blúzky boli
rovnakej farby ako sukňa.
Sukne boli od pása veľmi bohato nazberané a siahali až po
päty, nazberané do hustých záhybov, niekedy naskladané. Bývali z rôzneho materiálu, ale sviatočné sukne boli väčšinou len
z jednofarebného štofu.
Mladé ženy nosili sukne bledých farieb, staršie ženy hnedé,
zelené alebo aj čierne. Zástera sa vpredu preväzovala na sukňu.
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Bola tak dlhá ako sukňa. Sviatočná zástera sa šila z bieleho
plátna, zo šifónu, popelínu, ale aj z iných materiálov. Bola bez
výšivky, ale kraje mala dookola ozdobené. K sviatočnému kroju
nosili dievčatá, dievky a mladé ženy zástery biele, staršie ženy
čierne. Bielu zásteru mohli nosiť dievky a mladé ženy i k sukni
čiernej alebo k sukni tmavších farieb pri menej sviatočnom
kroji.
Stuha – opasovačka bola súčasťou krojov. Uväzovala sa
v páse a farba musela ladiť s farbou kroja. Opasovačka sa spúšťala koncami vzadu po sukni. Neskôr vraj začali dievky nosiť
túto stuhu spustenú vpredu po zástere.
Čepiec, ručník – slobodné dievčatá chodili do kostola
zásadne bez čepcov. Jedinou ozdobou ich hlavy bola vo sviatok
stuha a venček. Vydaté ženy museli vždy a všade nosiť čepiec,
ktorý zvýrazňoval dôstojnosť matky a manželky. Čepiec bol
z bieleho plátna a nebol vyšívaný, iba nad čelom mal ako ozdobu prišitú úzku bielu čipku. Pokrýval celú hlavu tak, aby nebolo
vidieť vlasy.

Kroj mužov a mládencov
Tento kroj zostal v povedomí ľudí ako kroj letný, pracovný. Pozostával zo širokých bielych konopných gatí a z bielej
konopnej alebo jemnejšej plátennej košele.
K mužskému letnému kroju patrili pantofle, ale k sviatočnému kroju sa i v lete nosili čierne čižmy s tvrdými sárami
a čierny klobúk.
V zime však nosili čierne baranice. Mužský letný pracovný
kroj zanikol až po 2. svetovej vojne. Kedy zanikol sviatočný
kroj, sa nepodarilo zistiť, pravdepodobne však hneď po 1. svetovej vojne.
Dnes už v krojoch nechodí takmer nikto. S výnimkou folklórnych súborov Šaľan a detského folklórneho súboru Šaľanček. Práve na týchto umelcoch môžete obnovené šalianske
kroje vidieť.
„Oba súbory vznikli v roku 2015 a pracujú pod Mestským kultúrnym strediskom Šaľa," vysvetľuje zanietene vedúci oboch
umeleckých telies Roman Hatala. „Odvtedy vystúpili viac ako
40-krát na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v Šali, ale
aj v Českej republike, či v Poľsku. Choreografiu programu zostavuje
etnochoreograf a pedagóg ľudového tanca Slavomír Ondejka a Martina Sýkorová."
Okrem Romana Hatalu súbor vedie aj František Botka. Obaja
nadšenci folklóru sa snažia oživovať tradície, ľudové tance,
piesne, zvyky a obyčaje zo Šale a tzv. Matúšovej zeme. Folkloristi ich približujú v samostatnom programe pod názvom
Šalianske obyčaje.
Medzi charakteristické dochované tance z okolia Šale, ktoré
sa objavujú v choreografii, patria Váskatánc (tanec šikovnosti),
Zajačí (ženský tanec šikovnosti), Sotiš, Slovenčina a Frišká
(párový tanec). Na vytvorení štýlu tanca z tohto regiónu sa
podieľalo aj zloženie ľudových hudieb a často najmä vplyv
gajdošov.
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HEROES

LASER & VIRTUAL ARENA

N

ebaví vás už bežná realita a máte chuť na trochu
zábavy v podobe virtuálneho sveta? Potom vás určite
bude zaujímať informácia, že
v Trnave sa nachádza centrum zábavy
a virtuálnej reality. Toto centrum nesie

-mf-, foto: archív FS Šaľan a FS Šaľanček

Martina Zvolanská, foto: Heroes LA

názov Heroes Laser & Virtual Arena
a v súčasnosti sa radí medzi najmodernejšie a najkomplexnejšie centrá
zaoberajúce sa virtuálnou realitou.
Asi najväčším lákadlom pre všetkých
nadšencov sú virtuálne plošiny Virtualizer, ktoré nájdete iba v Trnave. A čím

sú také výnimočné? Je to tým, že vďaka
nim môžete vo virtuálnej realite chodiť
a nerušene sa pohybovať. No nie je to
skvelé? Takto si môžete dokonale vychutnať zážitok z iného, nového sveta.
Viac informácií nájdete na:
http://www.heroeslaserarena.sk
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BÝVANIE

NOVÝ ROZMER BÝVANIA
Hľadáte niečo osobitné, netypické, niečo,
čo bude vystihovať vašu osobnosť? Možno
je pre vás riešením mezonetový byt.
V súčasnosti sa už aj u nás dostáva do
popredia nový dizajn bývania v bytových
domov. Reč je tzv. mezonetoch, čiže
viacpodlažných bytoch. Aké sú východy
a nevýhody a pre koho je tento typ riešenia
vhodnejší, sa dozviete v nasledujúcich
riadkoch.
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Byt vs. rodinný dom
Mezonety sú často označované ako kompromis medzi bytom a domom. Prečo? Jednoducho
preto, že k dispozícii máte dve podlažia ako
v rodinnom dome, avšak stále bývate v bytovom
dome. Nemusíte pravidelne kosiť trávnik, či stále
niečo prerábať a opravovať, a aj napriek tomu si
však užívate výhodné riešenie domu. Tento typ
bytov má v porovnaní s klasickými bytmi väčšiu
podlahovú plochu a poskytuje viac možností na
využitie priestoru. Súčasťou často býva aj terasa
a viac okien, ktoré zabezpečujú dostatok denného svetla vo všetkých miestnostiach. Mezonet
ponúka vzdušný priestor a úplne nové možnosti
dispozičného riešenia vášho bývania.

Spoločenský
a osobný priestor
Vďaka rozloženiu bytu na dve poschodia môžete svojmu domovu dodať nový
rozmer v intimite a súkromí. Väčšina mezonetov je riešená tak, že viac
spoločensky využívané miestnosti ako
kuchyňa, obývacia izba, jedáleň či hosťovská izba sú na prvom podlaží a spálňa
či detská izba na druhom. Toto rozloženie zabezpečuje viac súkromia a pokoja,
ktorý si môžete dopriať počas dňa.
Otvorený, veľký a vzdušný priestor
bytu láka nejedného z nás. Avšak je
na mieste poriadne si premyslieť kúpu
takéhoto bytu. Mezonetové bývanie je
ideálnym riešením pre mladých ľudí,
ktorí túžia po akomsi kompromise medzi bytom a rodinným domom. Sú plní
fyzických síl, takže behanie po schodoch
niekoľko ráz za deň pre nich nebude
žiadny problém. Mezonety a bývanie
v nich sú menej vhodné pre staršie
osoby, ktoré už môžu mať s neustálym
prekonávaním schodov problémy, ako
aj pre rodiny s malými deťmi.
Martina Zvolanská
Foto: pixabay.com

VYROBTE SI

NETRADIČNÉ OSVETLENIE

D

nes si priblížime
jednoduchý spôsob,
ako si vyrobiť netradičné osvetlenie
vhodné do rôznych
častí domácnosti. Povrázkové
gule a v nich nainštalované
drobné LED osvetlenie vám
poskytne nenásilné osvetlenie
v obývacej izbe, v spálni a poteší aj drobizg v detskej izbe.

Čo budeme potrebovať:

 vodné sklo (dá sa kúpiť v každej drogérii alebo
v predajniach Farby – laky)
 obyčajný povrázok rôznej farby (hnedý, biely, farebný –
podľa toho, akej farby chcete mať gule)
 malé balóniky
 nádobu na vodné sklo
 nožnice
 rukavice
 podložku na omotané balóniky
 LED osvetlenie na vianočný stromček (dĺžka podľa
vášho výberu)

Ako na to:

1. Do nádoby si nalejte dostatočné množstvo vodného skla. Malo by ho byť toľko, aby ste v ňom bez
problémov namáčali povrázok. Najprv si narežte povrázok na požadovanú dĺžku – tú zistíte, keď si
jeden balónik len „skusmo“ na sucho omotáte špagátom.
2. Potom nafúkajte dostatok balónikov.
3. Keď máte pripravené vodné sklo, balóniky aj povrázok, môžete povrázok začať namáčať do
vodného skla. Keď je ním dostatočne nasiaknutý, začnite povrázkom omotávať balónik rôznymi
smermi. Konček povrázka potom zastrčte za nejakú namotanú časť.
4. Následne balónik omotaný povrázkom položte na podložku a nechajte schnúť 24 hodín.
5. Po vyschnutí sú povrázkové gule pevné a tvrdé a vy do nich môžete natlačiť osvetlenie. Hotovo!

Martina Zvolanská, foto: autor

MEZONETY –

Schodisko nielen
ako dizajnový prvok
Je samozrejmé, že na druhé poschodie
sa budete musieť nejako dostať – prostredníctvom schodov. Ak si potrpíte
na dizajn, toto je ideálna možnosť, ako
si doma zabezpečiť centrálny dizajnový
prvok, ktorý bude obdivovať každá návšteva. Či si už vyberiete kovové točité
schody, alebo stavíte na drevenú klasiku,
výber závisí iba od vás. Určite nezabudnite myslieť aj do budúcna a hlavne na
praktickú stránku veci. Ak si napríklad
zvolíte príliš strmé schody, neskôr pri
malých deťoch môže byť toto rozhodnutie problematické. Taktiež pamätajte
na to, že po týchto schodoch budete
chodiť každý deň niekoľkokrát a často
aj s rôznymi vecami v rukách. Možno
nebudete súhlasiť, ale aj schodisko môže
byť pohodlné. Stačí, ak bude priame,
dostatočne široké a nebude príliš strmé.
Ak máte deti, radšej sa vyhnite skleneným a ostrým prvkom, ktoré by mohli
viesť k úrazu.
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TIP REDAKCIE:

V ZÁHRADE VYKROČTE NA
CESTU K PRIRODZENOSTI

Konečne prišla jar, hor sa do záhrad! Nech zakvitnú
a zazelenajú sa do krásy! Už máte jasnú predstavu,
ako bude vyzerať váš priestor na relax a stretnutia
s blízkymi? V spolupráci s renomovaným českým
záhradným architektom Ferdinandom Lefflerom
z ateliéru Flera, autorom mnohých ocenených
záhradných projektov, vám prinášame 21 tipov
na to, ako tú svoju záhradu tento rok vytvoriť do
podoby jednoducho krásnej – ako život sám.
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Ak sa chcete o záhrade
v štýle hygge filozofie
dozvedieť viac, ak
vás zaujala osobnosť
Ferdinanda Lefflera
a jeho tvorivé prístupy
k zelenej oáze na relax,
prečítajte si knižnú
novinku Ferdinanda
Lefflera: Žijte ve své
zahradě.

Hľadanie prirodzenosti, nachádzanie krásy
v obyčajnosti
„Žijeme v úžasnej dobe, kedy máme priestor zaoberať sa dopodrobna
tým, čo jeme, cítime a žijeme. Zaujímame sa o spôsoby, ako si do života
vniesť viac skutočnosti, poctivej pravdy bez pozlátka, jednoduchosti
a úprimnosti,“ hovorí Ferdinand Leffler. „Začíname byť presýtení
exotickými dovolenkami a nezmyselným prepychom. Skutočným
luxusom sa pre nás stáva kvalitne a pravdivo strávený čas s našimi
blízkymi. Po očarení z feng shui sa k nám, Európanom, dostáva dánska
filozofia hygge, akýsi návod na každodennú pohodu a užívanie si
každodennosti. Hovorí, že tie najlepšie veci sú zadarmo, alebo takmer
zadarmo. Ponúkam vám trendy pre záhradnú architektúru pre rok
2018, ktoré majú vo svojej pestrofarebnej rôznorodosti jedno spoločné:
do našich záhrad vnášajú nenútenú pohodu a pokoj,“ dodáva Leffler.
Nás jeho nazeranie na záhradu ako priestor na relax a užívanie si
každodenných radostí nadchlo. Možno aj vás očarí prístup, ktorý
zo života záhradkára a užívateľa záhrady eliminuje stres, drinu od
svitu do mrku a tlak na výkon.

miestom pre život. Nechceme nič, čo by nás zbytočne zamestnávalo údržbou a obsluhou. Nevyhľadávame zložité technológie
vodných prvkov ani zbytočne sofistikovaný záhradný nábytok.
Túžime len po pohode a relaxe.

1. Nahraďme komplikované riešenia pokojom
a pohodou
Záhrady sa stávajú nekomplikovaným a samozrejmým

4. Vyhýbajme sa umelým materiálom
a napodobeninám
Záhrada by mala voňať drevom, nie rozpáleným plastom.

2. Prepojme interiér s exteriérom
Pohodlné vychádzanie z domu na záhradu je rovnako dôležité
ako výhľady z okien. Atmosféra interiéru plynule prechádza do
exteriéru tak, aby dom a záhrada spolu ladili. Aby nepôsobili ako
dva oddelené svety.
3. K záhrade pristupujme ekologicky
a zodpovedne
Tak ako doma, aj na záhrade šetrime vodu a energie. Vyhýbajme sa priemyselne vyrábaným chemikáliám na údržbu záhrady.
Kultivujme pôdu. Už vieme, že má zmysel investovať do zlepšenia pôdnych podmienok starostlivosťou o ornicu, ktorú sme
spolu s pozemkom kúpili.
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5. Vyberajme si lokálne materiály
Ak do záhrady vyberáme kameň, rozhodne ten
z blízkeho lomu. Ak drevo, tak slovenské, či aspoň európske
(borovica, smrekovec, agát). Ak si do záhrady chceme
dať oceľové dvere, nechajme si ich ukovať u miestneho
kováča.
6. Vsaďme na nenápadné detské radosti
Kvôli deťom nemusíme do záhrady projektovať obrí drevený
hrad s kĺzačkou. Drobné prútené stavby, ledabolo pohodené
obrie kamene, drevené kocky alebo skrýše v hlbokom záhone
prebudia v deťoch viac fantázie a chuti vstúpiť do záhrady a objavovať v nej skryté dobrodružstvá.
7. Myslime aj na atrakcie pre dospelých
My, dospelí, máme často na záhrade najradšej terasu s pohodlným sedením. Často nás však „uväzní“ a ďalej do záhrady sa už
ani nedostaneme. Doprajme si aj ďalej od terasy atrakcie, ktoré
nás vylákajú do zóny zeleného relaxu a umožnia nám „vypnúť“
od nudného stereotypu – k slovu sa tak v záhrade dostávajú trampolíny zapustené do terénu, jednoduché posilňovne,
obrie šachy, petangueové ihrisko či na trám pergoly zavesené
boxovacie vrece.
8. Rozložme oheň v záhrade
Aj malý oheň a pohľad na rozpálené polená dokáže s našou
dušou robiť veľké divy. Doprajme si túto čarovnú, v jednoduchosti krásnu atmosféru.
9. Varme aj v exteriéri
Doprajme si na záhrade záhradnú kuchyňu, je to úplne iný
zážitok ako pripravovať jedlo v interiéri. Varme s priateľmi
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guláš na otvorenom ohni, úďme kvalitné mäso, v peci pečme
domácu pizzu. Nielen samotné jedlo, ale aj jeho príprava sa tak
stane zážitkom.

10. Biopool alebo biologický bazén
Tvarom bazén, vlastnosťami vody prírodné jazero.
11. Bazén verzus záhrada
Vlna s biotopickými jazerami už dosiahla svoj vrchol a veľa
ľudí zistilo, že sa o vodu v jazere nepostará s takou ľahkosťou,
ako sprvu predpokladali. K slovu sa tak dostáva citlivé zapojenie
bazéna do záhrady.
12. Recyklácia materiálov
Už vieme, že staré neznamená zlé. Poznáme kvalitu, načúvame príbehom, ktoré nám šedivý trám alebo machom obrastený
42 www.frisko.media

kameň rozpráva.

13. Záhrady bez trávnikov
Stále platí, že trávnik je jednou z najnáročnejších záhradných
komodít na údržbu. Trávnikové plochy obmedzujme na minimum, miesto nich zakladajme trvalkové plochy alebo mlatové či
štrkové záhony.

16. Prirodzený tvar a typ vysadených rastlín
Vyhýbame sa pestrolistým a tvarovo znásilneným kríkom.
Každá rastlina má svoj prirodzený výraz a práve pre ten ju na
daný zámer vyberáme. Záhrady pokojne plynú v tlmených farebných tónoch, kde sa nenápadne prelína jeden s druhým.

14. Lúky
Podobne ako ovocný sad je aj lúka symbolom slovenskej dedinskej záhrady, krásne prepojí záhradu s krajinou za plotom.

17. Pestujeme zeleninu a chováme hospodárske
zvieratá
Dnes už snáď do každej rodinnej záhrady patrí bylinkový alebo zeleninový záhon. A s nimi veľmi často aj prístrešky a ohrady
pre dobytok.

15. Záhradný domček na bývanie a odpočinok
Predstavuje ďalšiu možnosť, ako tráviť voľný čas mimo domov. Do praktickej kôlne či do záhradného domčeka si včleňme
kút na leňošenie.

18. Mulčovanie
Nemulčujeme pre efekt, mulče využívame len niekoľko prvých mesiacov po výsadbe. Pod kríky sa presadzujú podrastové
trvalkové plochy.

19. Umenie
Umelecký artefakt v záhrade nemá byť výkrikom do sveta
o tom, že majiteľ záhrady na to má. Umenie chápeme ako prirodzenú súčasť záhrady, pointuje ju.
20. Osvetlenie
Na záhrade chceme byť celý rok, vo dne aj v noci. Osvetlením
predlžujeme dobu na jej užívanie. Navyše dodá priestoru atmosféru a hĺbku.
21. Doplnky a dekorácia
Osobitosť a originalita sú dôležitejšie ako zaobstarávacia cena.
Aj originálne predmety za pár drobných potešia dušu viac ako
predražený záhradný trpaslík.
redakcia na základe slov F. Lefflera
Foto: ateliér Flera, Basepoint
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T

rnavský kraj zažíva
v oblasti výstavby bytových domov skutočný
boom. V roku 2017 sa
v kraji dokončilo 2 638 bytov.
Toto množstvo prevýšilo aj
výstavbu z predchádzajúceho
roku o 182 bytov. Najviac dokončených bytov bolo v okrese
Trnava, konkrétne 842 bytov,
potom v okrese Dunajská

Streda – 746 bytov, nasledovala
Galanta – 412 bytov, Hlohovec
– 183 bytov, Piešťany – 160 bytov, Senica – 150 bytov a Skalica – 145 bytov. V súčasnosti
je najviac rozostavaných bytov
v okrese Trnava (viac ako
3 800 bytov) a predpokladá sa,
že stavebný boom bude pokračovať aj naďalej.

Zdroj: TASR

NOVÝ BYTOVÝ
PROJEKT SADY
JAROVCE

V

blízkosti prírody,
v mestskej časti Jarovce sa pripravuje nový
bytový projekt. Začiatok výstavby je naplánovaný
na 1. apríla 2018 a pôjde o dva
menšie bytové domy. V jednom
(menšom) bytovom dome sa
bude nachádzať osem bytov
a vo väčšom bytovom dome
bude šestnásť bytov a obchodné priestory. Pôjde prevažne
o 4-izbové byty, ktorých bude
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až šestnásť, 2-izbových bytov
bude šesť a tri z bytov budú
3-izbové. V ponuke budú
aj tri mezonety a apartmán.
Každý bude mať balkón alebo
terasu. Výhodou je, že v areáli
budú k dispozícii aj oddychové
plochy, detské ihriská a zeleň.
Majiteľom bude k dispozícii aj
podzemná garáž či parkovanie
pre bicykle. Najväčšie byty
budú mať rozlohu 114 m2.
-red-

rovnako zamestnancov, ako aj
zamestnávateľov. Táto novela bude
účinná od 1. mája 2018 a dotkne
sa nielen Zákonníka práce, ale aj
zákona o službách zamestnanosti.

C

ieľom novely
Zákonníka práce
je legislatívne
zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky,
berúc do úvahy európske
štandardy, a zvýšiť
výšku niektorých
mzdových zvýhodnení za prácu
a predovšetkým
zaviesť nové mzdové zvýhodnenia
za prácu v sobotu
a v nedeľu.
Najpodstatnejšie zmeny v Zákonníku práce,
ktoré sa dotknú väčšiny
zamestnancov, ako aj
zamestnávateľov sú najmä,
nie však len, zmeny výšky
mzdového zvýhodnenia za
nočnú prácu pri nerizikovom povolaní zo súčasnej sadzby 20 % na 40 %
minimálnej mzdy v eurách
za hodinu a v prípade
vykonávania nočnej práce
pri rizikovom povolaní
zo súčasnej sadzby 35 %

na 50 % minimálnej mzdy
v eurách za hodinu. Ďalšou
významnou zmenou je
zvýšenie výšky mzdového
zvýhodnenia za prácu vo
sviatok, z 50 % na 100 %
priemerného zárobku zamestnanca. Do
Zákonníka práce sa
zavádza nové osobitné mzdové zvýhodnenie za prácu
v sobotu a v nedeľu.
Zmena sa dotkne aj
v predzmluvných
vzťahoch v prípade uverejňovania pracovnej ponuky
budúceho zamestnávateľa,
pretože zamestnávateľ je
povinný uvádzať v ponuke
aj sumu základnej zložky
mzdy, čím sa zabráni, aby
pri uzatváraní pracovnej
zmluvy nebola navrhovaná základná zložka mzdy
v sume nižšej ako bola
uvedená v ponuke.
Mgr. Lucia Váryová, advokátska koncipientka
Advokátska kancelária Pacalaj, Palla
a partneri, s.r.o.
doktorandka Právnická fakulta, Trnavská
univerzita v Trnave

KRITICKÝCH CHORÔB PRIBÚDA.
POISŤOVNE REAGUJÚ

Z

ástupcovia poisťovní sa už niekoľkokrát jednohlasne zhodli na tom, že poistenie pred kritickými chorobami patrí medzi najdôležitejšie pripoistenia vôbec.
V dôsledku vážnej diagnózy nemusí nastať hneď najhorší možný scenár. Stačí, ak
postihnutý nemôže pre chorobu vykonávať svoju profesiu, čo sa odzrkadlí na výpadku
príjmu. To ovplyvní splácanie hypotéky či ostatných úverov. Začarovaný kruh je tak
na svete. Navyše, pod vplyvom súčasného životného štýlu pribúda enormný nárast
niektorých ochorení. V prípade Crohnovej choroby je to až 90 % nárast.
Čo všetko sa dá v rámci kritických
chorôb poistiť?
Poisťovne majú v súčasnosti k dispozícii
komplexné balíčky. Reagujú tak na najčastejšie a najzávažnejšie diagnózy, ktoré
dnes trápia ľudí. Sú medzi nimi napríklad
rakovina, rakovina in situ, infarkt myokardu, mŕtvica, HIV, ochrnutia, transplantácie, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a pod. V prípade
záujmu je možné poistiť sa len
v prípade vyžiadaných ochorení,
napríklad onkologických, čisto
ženských či mužských diagnóz.

vyplatené jednorazovo. Dôležité je, aby
bol zdravotný dotazník klienta vyplnený
pravdivo. Často sa totiž v práci stretávam
s tým, že poisťovňa odmietla alebo krátila
poistné plnenie kvôli tomu, že sprostredkovateľ nevyplnil s klientom zdravotný
dotazník úprimne. Preto dbáme na
to, aby sme u našich klientov písali do
zdravotných dotazníkov všetky diagnózy
a prikladáme aj lekárske správy.
C

M

Y
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Ako sa vyvíja rozsah krytých
chorôb? Rozširujú poisťovne
zoznamy?
Rozsah sa vyvíja spolu s vývojom
ochorení u ľudí. Dnes je v krytí mnoho
diagnóz, ktoré pred desiatimi rokmi neboli, keďže sa u ľudí vyskytovali omnoho
menej. V posledných rokoch pribudla
napríklad rakovina in situ. Niektoré
poisťovne rozšírili svoje krytie napríklad
o turistické choroby – horúčka dengi,
brušný týfus, iné zas o stratu sebestačnosti nezávisle od diagnózy.
Aké máte skúsenosti s plnením
z tohto pripoistenia?
U väčšiny klientov, dokonca možno
u všetkých, máme dojednané pripoistenie
kritických ochorení. Ešte sa nám nestalo,
že by poisťovňa nevyplatila poistné plnenie. Takže skúsenosti s poistným plnením
máme dobré, klientom a ich rodinám
padne vhod, keď v ťažkej životnej situácii
dostanú aspoň poistné plnenie, ktoré je
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VÝZNAMNÉ ZMENY
VÝSTAVBA BYTOV
V TRNAVSKOM KRAJI V ZÁKONNÍKU
PRÁCE
BUDE POKRAČOVAŤ
Novela Zákonníka práce
zavádza viacero významných
AJ TENTO ROK
zmien, ktoré sa budú dotýkať

Zisťuje poisťovňa predispozície na
konkrétny druh ochorenia v rodine?
Áno, závažné ochorenia sa zisťujú
u biologických súrodencov a rodičov pred
dosiahnutím veku 60 rokov.
Ivana Ruttkayová, manager DELUVIS
Foto: archív I. R.

Novinky
Novinkyvvštúdiu
štúdiunanaFFFFUCM:
UCM:
Jedinečný
Jedinečnýštudijný
študijnýprogram
programnanaSlovensku
Slovensku
- história
a
aplikovaná
história
v
kyberpriestore.
- história a aplikovaná história v kyberpriestore.
Psychológia
Psychológiasasadádáuunás
násštudovať
študovaťajaj
externou
externouformou
formouaamáme
mámeajajdoktorandské
doktorandskéštúdium.
štúdium.
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Viac
Viacinformácií
informáciínájdeš
nájdešnanawww.ff.ucm.sk.
www.ff.ucm.sk.

https://goo.gl/ZG3k82

www.thephonecoat.com

NEVIDITEĽNÉ A NEROZBITNÉ
„OBLEČKO“ PRE MOBIL

O

chranný obal ThePhoneCoat
sa stane doslova druhou kožou
pre váš smartfón. Je vyrobený
z materiálu s vysokou odolnosťou a má schopnosť samoregenerácie,
takže všetky škrabance z neho zmiznú
za pár sekúnd. Použitá nanotechnológia
poskytne smartfónu dokonalú ochranu,
obal je takmer neviditeľný, jednoducho sa

aplikuje a poskytuje priľnavosť zariadenia
k vašej ruke. Mobil oblečený do ochranného odevu ThePhoneCoat bol v rámci
výrobných testov vystavený extrémnemu
pôsobeniu drsnej kovovej kefy, ktorá
spôsobila na povlaku viditeľné odreniny,
ktoré však za pár sekúnd zmizli, akoby
ani nikdy neexistovali. Ďalej ho testovali
tak, že mobil v obale vystavili hrubej

sile spôsobenej úderom
veľkého kladiva – bežný
obal tomuto tlaku neodolal a rozbil sa, samotný telefón si to odniesol
tiež v podobe rozbitého
displeja, no obal ThePhoneCoat nejavil ani
po tomto extrémnom
pokuse žiadne stopy
poškodenia. Priehľadný a
tenulinký obal ThePhoneCoat obalí vaše
mobilné zariadenie diskrétne, takže kvôli
ochrane pred mechanickým poškodením už nemusíte svoj mobil obliekať do
hrubých a nevkusných „oblečkov“, ktoré
neposkytnú prístroju ani zlomok ochrany
v porovnaní s ultratenkým obalom ThePhoneCoat. Základnú zostavu obsahujúcu
obalový materiál prednej alebo zadnej
časti mobilu spolu s inštalačnou súpravou
a poštovným získate za 25 eur. Za 35 eur
si môžete v predpredaji objednať celotelovú ochranu svojho mobilu, pri okamžitej
objednávke vám obal doručia v júni 2018.

Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív firiem

TECHNIKA

Vydajte sa na cestu!

PURPLE PET BED: KOMFORT PRE
VÁŠHO DOMÁCEHO MILÁČIKA
®

N

astal čas vymeniť páchnucu
rohožku na spanie pre vaše
domáce zvieratko? Nahradiť ju môžete technologicky
dokonalým pelechom Purple® Pet Bed.
Matrac Purple zaznamenal veľký úspech
najprv u ľudí. Od jeho uvedenia na trh
sa predalo už viac ako 500 000 týchto
matracov, ktoré priniesli do spální úplne
novú kvalitu spánku. Noví majitelia si
ich nevedia vynachváliť, no s pochvalami
sa začali množiť aj kuriózne sťažnosti.
Matrace si totiž mimoriadne obľúbili
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aj ich domáci maznáčikovia a majiteľov
vytláčajú z postele. Preto tvorcovia matracov vyrobili matrac aj pre zvieratá. Sofistikovaná technológia Smart Comfort
Grid™ bola vyvinutá tak, aby sa dokázala
prispôsobiť telu domáceho zvieraťa a aby
sa tak zmiernil tlak na jeho kĺby. Matrac
je netoxický, hypoalergénny a vyrobený
z materiálov rastlinného pôvodu. Lôžko
je tiež antimikrobiálne, odolné voči
vlhkosti, má schopnosť neutralizovať zápach a ľahko sa čistí, takže ani v prípade
nepríjemnej nehody vášho zvieratka si

nemusíte lámať hlavu s komplikovaným
čistením. Matrac je príjemne tvrdý, zachováva si svoj robustný tvar za každých
okolností, je protišmykový a má elegantný a zároveň diskrétny dizajn. Bez ohľadu, či váš psík alebo mačička radi kmášu
svojimi pazúrikmi a zúbkami všetko, čo
sa ocitne v ich blízkosti, Purple® Pet Bed
im odolá a neroztrhá sa. Matrace sa
dajú objednať v troch rôznych veľkostiach. V strednej veľkosti (približne
74 x 97 cm) si ho môžete predobjednať
za 129 eur.

Kúpte súpravu letných pneumatík Michelin
a získajte sezónne uskladnenie zimných pneu zadarmo.*
*Ponuka platí iba u participujúcich partnerov Renault od 19. 3. do 30. 4. 2018.
Viac informácií v autorizovaných servisoch Renault.

RENAULT SERVIS. Stále v pohybe. Stále plní života.
www.renault-kestler.sk

Renault odporúča

Panónska cesta 5, Bratislava 5, 851 04, Tel.: 02/67 20 27 11
Krajinská cesta 12, Bratislava 2, 821 07, Tel.: 02/43 41 11 72

renault-kestler.sk

renault.sk
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ZÁBAVA
PRE DOSPELÝCH

PRE DETI

ZORA MINTALOVÁ
ZUBERCOVÁ:
AKO SME
KEDYSI ŽILI.

JIŘÍ DVOŘÁK:
RASTLINOPIS.

vazalstvo

PODIVUHODNÉ
PRAVDY A VÝMYSLY
ZO ZELENÉHO SVETA

OBRAZY KAŽDODENNÉHO
ŽIVOTA NAŠICH PREDKOV
ada spomínam na starých
rodičov, na život s nimi,
na reálie, ktoré ich obklopovali. Drevená latrína na
dvore, práce na poli, náradie v komore – v porovnaní s dnešným
svetom moderných technológií
je to akoby prahistória Zeme. Urobte aj vy skok späť do čias, kedy žili
vaši starí a prastarí rodičia, aby ste si ich pripomenuli, alebo sa na cestu
do minulosti vyberte len tak zo zvedavosti! Na viac než 300 stranách
tejto pútavej knihy, nadväzujúcej na publikáciu Tradície na Slovensku
(2015), vás autorka prevedie v slede ročných období južnými a severnými regiónmi Slovenska a ukáže vám to, na čo ste sa možno už ani
vy svojich starých rodičov nestihli opýtať. Ako kedysi vyzerali mestá,
dediny, obydlia? Aké boli všedné i sviatočné dni našich predkov,
aké práce ľudí zamestnávali okolo domu i mimo neho, ako trávili
voľný čas, ako vyzeralo ich vzdelávanie, oblečenie či hygiena? Kniha
je atraktívnym čítaním pre tých, čo sa narodili po Nežnej revolúcii
a historické reálie už zväčša nestihli zažiť, ale aj úžasným darčekom –
spomienkou pre tých skôr narodených.

M

ilujem Dvořákove knihy
Jak zvířata spí
a Hávedník s
atraktívne spracovanými
„pikoškami“ zo sveta drobných zvierat. Preto moje srdce zaplesalo aj nad jeho Rastlinopisom. 72-stranová knižka s úchvatnými
ilustráciami Alžběty Skálovej si nájde svoj fanklub medzi deťmi
aj dospelými. Príroda je plná malých dobrodružstiev, napínavých
príbehov, hádaniek a neuveriteľných tajomstiev – Jiří Dvořák
sa v nej výborne vyzná a chce sa v nej stať vaším sprievodcom.
Položili vám už niekedy deťúrence otázky ako napríklad: Prečo
na akácii žijú mravce?,  Prečo žihľava pŕhli?, Prečo z cibule štípu
oči? Musia mať rastliny korene v zemi? Aká bola prvá rastlina
na svete? A, ruku na srdce, vedeli ste im dať uspokojivú odpoveď? Ak ste práve zavrteli hlavou, otvorte si spolu s deťmi tento
knižný klenot. Malé deti v nej potešia hádanky a veršovačky,
väčšie sa začítajú do príbehu s dobrým koncom a dospelí sa budú
čudovať, koľko toho zo sveta rastlín ešte nevedia. A hoci zeleň
rastie pomaly, táto kniha je dôkazom, že jej svet je napínavý
a vzrušujúci.

lesť, po
česky

Andrej
(dom.)

krvný
faktor

džihádistov, kde trpí v neľudských podmienkach. Obaja uväznení z priestore,
ona v ponorke, on v temnej kobke, sa
ocitajú v hlbinách, kde je ťažké niekoho
nájsť a zachrániť. V úzkostiach vedú svoje

vnútorné „dialógy“ s milovanou osobou
a my, diváci ich ľúbostného vzťahu a globálnych problémov, ktoré v plynutí času
Wenders načrtáva, im veľmi fandíme, aby
sa ešte stretli.  Podarí sa im vynoriť?
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: internet, archív vydavateľstiev

osobná
povaha
územie
patriace
k obci

sídlo v
Indii

poplach
(hovor.)

doba, po
anglicky

od

želá
meno
herečky
Rapaičovej
mesto
v Rusku

výraz v
kartách
lítium
(zn.)

volať, po
anglicky

bez
cudzej
pomoci

meno
Emílie

v dnešný
deň

olej, na
recepte

predpona
(najvyšší)

nepovie
pravdu

druh

attack
(skr.)
materiál
na predaj

doktor
(skr.)

z, po
česky

anglický
zápor
(nie)

2. časť
tajničky

severská
minca

detekčné
zariadenie

SUDOKU

tam, tým
smerom

staršia
plošná
miera

registračné
miesto
(skr.)

občas

elektronická
pošta

zisťoval
rozmery

živočíšny
tuk

rastlinné
maslo

Kód vietnamskej
meny

Oliver
(dom.)

naša
planéta

irídium
(zn.)

austrálske
jazero

Čo je cieľom hry?
V každom sudoku je vždy niekoľko políčok
už vyplnených. Cieľom hry je vyplniť
zostávajúce políčka číslami od 1 do 9.

							2 3
5
9 6 2		4				1

W

nočný
klub
(skr.)

Amor, po
esparantsky

zlato,
portugalsky

tanková
divízia
(skr.)

prívrPomôcky: ženec
Ell, Ekma, demokraoer
cie

základná
číslovka

Ľahké

AŽ NA DNO (OD 26. 4.)

48 www.frisko.media

rímskych
999

1. časť
tajničky

PRE DOSPELÝCH

im Wenders je môj obľúbený
režisér, iste si nenechám ujsť
jeho nový film Až na dno.
Tajný agent James a podmorská biologička Danielle sa na pláži
v Normandii stretávajú náhodne, avšak
osudovo. Z krátkeho, ale silného puta,
ktoré medzi nimi vznikne, obaja v budúcnosti čerpajú silu na svojich misiách
– keď sa Danielle pripravuje na riskantný
zostup na dno Grónskeho mora, či keď
James „klesá“ na dno svojich síl v zajatí

iba, len

od udaného dňa
(kniž.)

(ARTFORUM)

(SLOVART)

R

Publius Ovidius Naso:
Čím neskôr láska prichádza... (tajnička).

Aké sú pravidlá?
n Každé číslo sa môže vyskytovať v každom rade iba raz.
n Každé číslo sa môže vyskytovať v každom stĺpci iba raz.
n Každé číslo sa môže vyskytovať v každom bloku iba raz.

Stredné

1 5 4 8				 9
7				6			3
					2			5

Ťažké

2 1 7 9
						9		4
9 3

1				2 4 6
		6 3		5 1
		 8 6 9				 4

7 4					2
3			8		7			4
		2					8 7

3			 8 9 2
7		6				1		9
		 2 1 6			 3

4				8		 3 1 9
								7
6 8

8			2
5			6				4
4				7 8 5 9

						6 9
2		7
				1 3 7 2
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FRIŠKOFEST

WEST-20180023-01

WEST-2018004-02

ROK PSA
10. 10. 2018
11. 10. 2018
12. 10. 2018
13. 10. 2018
14. 10. 2018
Vstupenky v predaji v sieti

MICHALOVCE
NITRA
PRIEVIDZA
POPRAD
BRATISLAVA
alebo www.ticketportal.sk
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PAPYLLON
SANCHEZ AMSTERDAM
JOHN WOLFHOOKER
CIMBAL BROTHERS
CHIKI LIKI TU-A
RAZZ
UNI SONG

TEŠÍME SA NA VÁS!
Predpredaj vstupeniek:
www.ticketportal.sk/event/friskofest

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES
V SOBOTU PRE DETI

PACI PAC

DNI SA MENIA,

PW 18 vínotéka (18 fliaš) | PW 12 vínotéka (12 fliaš) | PW 8 vínotéka (8 fliaš)
Vínotéky Philco PW sa vyznačujú veľmi tichou prevádzkou a prehľadným uložením vašich vín.
S kovovými policami s horizontálnym ukladaním fliaš, LED displejom, osvetlením interiéru
a termoelektrickým chladiacim systémom sú ideálnou voľbou do vašej domácnosti.

www.philco.sk

Každý deň je
stvorený pre
výnimočné
chvíle a chute.

WEST-20180017-01

VÍNO ZOSTÁVA.

