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INVESTUJTE DO BUDÚCNOSTI
Dunajská Streda

Info: 0903 722 225

+421 948 716 143

slorhomesk@gmail.com

eco garden village

MODERNÁ, ELEGANTNÁ A INOVATÍVNA ARCHITEKTÚRA
POSTAVÍME VÁM VÁŠ VYSNÍVANÝ DOMOV ZO SKLA, KAMEŇA A KOVU

RODINNÉ DOMY
NA PREDAJ!

18 MODERNÝCH RODINNÝCH DOMOV
NEMUSÍTE SI VYBERAŤ
MEDZI HÉVÍZ A KESZTHELYOM!
PRE PRVÝCH TROCH VLASTNÍKOV

KDE:
KESZTHELY-KERTVÁROS

VYBAVENIE:
MODERNÝ VZHĽAD A KVALITNÉ MATERIÁLY,
ZASTAVANÁ PLOCHA 120 - 200 M2, 2 PODLAŽIA,
KATEGÓRIA EKOLOGICKÝ DOM, TEPELNÉ ČERPADLO,
KUCHYNSKÁ LINKA SO SPOTREBIČMI
A FUNKCIE SMART HOME
V ZÁKLADNEJ CENE

ODOVZDANIE:
ZĽAVA Z CENY VONKAJŠÍ BAZÉN
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Melinda Elek, šéfredaktorka

Foto na titulnej strane: archív G. Giotto

M

áj – lásky čas. Začal a my ho žijeme.
Naplno, lebo deň bez lásky akoby ani
nebol. Láska dáva všetkému zmysel,
www.facebook.com/friskomedia
nasvecuje ľudí inak, farebnejšie. Každý
z nás po nej túži, niekto ju nájde na prvý šup, iní
www.instagram.com/friskomedia sa za ňou „tralalákajú“ celý život. V piesňach ospevovaná, v básňach zveršovaná, cit prekračujúci
storočia. Tá, čo hory prenáša, tá, bez ktorej by bol
www.frisko.media
náš život len prachom. V mnohých podobách –
manželskej, rodičovskej, voči blížnym, sebe samému. Len ten, kto jej má dosť pre seba, z nej dokáže
rozdávať priehrštiami. Pritom sa s počtom tých, čo
máme radi, nezmenšuje, naopak – násobí sa. Je jej
dosť pre všetkých, ak je naše srdce láske otvorené.
V máji si neklaďme len otázku „Ako MA miluje?“,
ale aj tú opačnú: „Ako JA milujem?“ Nečakajme, že
sa veci stanú, láska príde a bude dokonalá naveky.
Treba sa o ňu starať, pestovať ju, každodenne.
Svojim milovaným prejavovať lásku veľkými
malými činmi, nielen o nej hovoriť. Zažívať ju pri
obyčajných denných rituáloch aj slávnostne počas
výnimočných chvíľ – na výlete, dovolenke, pri
romantickom posedení pri sviečkach. V našom
májovom čísle vám prinášame aj tipy na miesta,
ktoré môžete spolu navštíviť. Ak si už plánujete aktivity na leto, nezabudnite si do kalendára
poznačiť aj 27. – 28. júl, kedy sa bude konať už 2.
ročník nášho Friškofestu. Aj tam s vašimi drahými
zažijete zábavu pri atraktívnom programe, ktorý
sme pre vás pripravili. A nezabudnite, mesiacom
lásky je síce oficiálne máj, ale bozk od milovanej
osoby chutí rovnako sladko pod každým stromom,
nielen pod rozkvitnutou čerešňou.
info@friskomedia.sk
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interaktívne zobrazenie informácií, udalostí a podujatí v regióne
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V TRNAVSKOM KRAJI SA SO
SVADBAMI ROZTRHLO VRECE

Trnavský kraj láme rekordy v rôznych oblastiach, tentoraz
aj v počte sobášov. V minulom roku totiž v kraji zaznamenali
historicky najvyšší počet sobášov od roku 1994. V roku 2017
bolo v kraji uzavretých 3 143 manželstiev. Následne sa zvýšil aj
celkový počet obyvateľov kraja na 562 372. Najväčšie prírastky
obyvateľstva zaznamenali okresy Dunajská Streda (943), Trnava (477), Galanta (86) a Skalica (52). Či bude rovnako úspešný
Zdroj: TASR
aj tento rok, je zatiaľ otázne. 

PEZINOK BUDE MAŤ NOVÝ
CYKLOCHODNÍK

Na Ulici SNP v Pezinku bude vybudovaný nový cyklochodník. Týmto spôsobom by sa mala odľahčiť aj dopravná situácia
a na Ulici SNP by malo byť aj bezpečnejšie. Po realizácii bude
parkovanie na ulici možné pozdĺžne, iba po jednej strane. Na
výstavbu je vyčlenených 50 000 eur z mestského rozpočtu.
Pred samotnou realizáciou je ešte potrebné finálne odsúhlasenie dopravného značenia a jeho určenia cestným správnym
Zdroj: www.mypezinok.sme.sk
orgánom. 
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KOMENSKÉHO UNIVERZITA
PODPORILA AJ TENTO ROK
VEDECKÚ ČINNOSŤ

Komenského univerzita podporuje v rámci grantov projekty
mladých doktorandov už 22 rokov. Tento rok univerzita prerozdelila až 243 340 eur medzi 253 doktorandov do 30 rokov.
Medzi projektmi sa našli vedecké, pedagogické, ale aj umelecké
zamerania. Spomenúť možno napríklad výskum účinkov studenej
plazmy na rakovinové bunky, či výskum vplyvu konzumácie kolových nápojov. Záujem o granty je vysoký, o čom svedčí aj počet
žiadostí o grant. Podaných projektov bolo až 419, pričom najviac
žiadostí pochádzalo z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá predložiZdroj: TASR
la 144 žiadostí. 

BEZPLATNÁ PRÁVNA
PORADŇA PRE SENIOROV
V MALACKÁCH

Seniori s trvalým pobytom v Malackách sa môžu tešiť zo
zaujímavej služby, ktorú im ponúka samospráva. Od 20. apríla
môžu malackí seniori požiadať o bezplatnú právnu pomoc. Budú
im poskytnuté konzultácie v oblasti správneho, občianskeho, majetkového a rodinného práva. Informácie môžu získať aj z oblasti
Zdroj: TASR
spotrebiteľského práva alebo v oblasti exekúcií. 

KEĎ DOVOLENKA VOLÁ
L
eto sa blíži nezadržateľnými krokmi
a to znamená, že prichádza aj čas
dovoleniek a prázdnin. Spôsobov,
ako sa dopraviť na vytúženú dovolenku,
existuje viacero v závislosti od vybranej
destinácie. Jedným z najpohodlnejších
a aktuálne najviac využívaných je letecká
doprava. Mnoho ľudí má prvý let ešte len
pred sebou, a preto vám prinášame krátky
manuál, na čo pred odletom nezabudnúť
a na čo si dávať pozor.

Príchod na letisko
Na letisku by ste mali byť minimálne dve
hodiny pred plánovaným odletom. Vtedy
sa otvára tzv. check-in (prihlásenie sa
k odletu) a bezpečnostná kontrola. Check-in sa spravidla uzatvára 40 minút pred
odletom.
Preprava batožiny a jedla
Množstvo, ako aj hmotnosť batožiny
sa vždy líšia v závislosti od konkrétnej
prepravnej spoločnosti. To isté platí aj

pre príručnú batožinu, ktorú si beriete
so sebou na palubu lietadla. Podrobné
informácie nájdete na webovej stránke
leteckej spoločnosti alebo na stránke
letiska. Obzvlášť pozor by ste si mali dávať
pri balení príručnej batožiny, pre ňu totiž
platia osobitné predpisy. Určite by nemala
obsahovať žiadne ostré predmety, zbrane
či väčšie balenia tekutín.

Pozor na látky tekutej povahy!
V príručnej batožine môžete prepravovať aj potraviny a látky tekutej povahy.
Avšak prevážať ich môžete v objeme do
100 ml a súčet tekutín nesmie presiahnuť
1 liter, pričom musia byť v uzatvárateľnom
plastovom vrecku. Osobné a hodnotné
veci je vždy vhodné mať pri sebe v príručnej batožine. V prípade potreby sa na
letisku nachádza aj zmenáreň, lekáreň
a bankomaty.
Rekordné čísla
O vysokom záujme o leteckú dopravu

a jej využívanie svedčí aj správa z nášho
najväčšieho letiska, Letiska M. R. Štefánika
v Bratislave, ktoré v prvom štvrťroku tohto roka vybavilo až 353 714 cestujúcich. Je
to o 19 % viac ako v minulom roku – a to
ešte nezačala dovolenková sezóna. V prvom štvrťroku sa na letisku uskutočnilo
5 461 letov, pričom najviac využívanými
linkami boli pravidelné linky do Londýna,
Dublinu, Moskvy či Milána.

Pozorovanie letov
Novinkou na letisku M. R. Štefánika je
aj novovytvorené miesto na pozorovanie
príletov a odletov lietadiel. Letisko vybudovalo vyhliadku so schodmi a lavičkou,
ktorá je umiestnená za oplotením letiska.
Vyhliadka je určená pre verejnosť, rodiny
s deťmi a nadšencov fotografovania lietadiel. Prístup k vyhliadke je pre peších i pre
cyklistov cestou z Leknovej ulice popri
Malom Dunaji v mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa, resp. z Majerskej ulice.
Martina Zvolanská Foto: archív letiska
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ČAKANIE NA
ROZHĽADŇU
V MODRE
AJ BEZ TURISTICKEJ
ATRAKCIE MÁ MESTO
ČO PONÚKNUŤ

P
Modranský turistický spolok počas
výletu na hrad Červený Kameň.

o vzniku Československej republiky v roku 1918 prevzal
štafetu turistov Klub československých turistov, ktorý
okrem už spomínaných aktivít vybudoval Zochovu chatu.
Na jeho aktivity nadviazali v ďalších obdobiach turistické
spolky, oddiely organizované v TJ Slovan Modra a od roku 1991
Klub slovenských turistov a lyžiarov.
Pýchou Modranského turistického spolku bola donedávna
rozhľadňa Veľká Homola postavená z dreva. Naprojektovali
a vybudovali ju nadšenci v roku 2002. Pomohli aj mestá Modra
a Pezinok. „Postavili sme rozhľadňu, bol to nádherný turistický trhák,
tisíce ľudí sa chodili sem pozerať,“ vysvetľuje František Mach z Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie v Modre. „Bola to
zásluha najmä turistu a značkára Milana Ružeka a Antona Macháčka.
Oni sa starali o údržbu. Lenže aj pri najlepšej starostlivosti rozhľadňu
nahlodal zub času, pretože bola z borovicového dreva. Žiaľ, práve tento
rok ju dali dole. Bola nevyhovujúca, statik nechcel nič riskovať, tak ju
radšej demontovali. Modra chce teraz robiť novú rozhľadňu."
Práve začiatkom 90. rokov sa František Mach začal intenzívnejšie venovať agroturistike. Vtedy bola ešte v plienkach a, keďže
Modra je jeho srdcovka, povedal si, že začne práve v domácom
prostredí. „Ono je to tak, úprimne – všade na Slovensku nám projekt
agroturistiky nevyšiel, ale sú regióny, kde to funguje,“ hovorí František Mach. „Všetko si vyžaduje čas, aktivitu a v prvom rade zastrešujúcu profesijnú organizáciu a tajné združenie tu chýbalo.“

Sami nadšenci Modranského turistického spolku už nedokážu zrátať, koľkokrát boli na hrade Červený Kameň. Nie je práve
najbližšie – za tri hodinky ste tam, ale ten pocit z prechádzky, keď,
pravda, neprší, je na nezaplatenie.
Červený Kameň sa pokladá sa za jeden z unikátov stredoeurópskeho staviteľstva. Jeho počiatky siahajú do roku 1240. Verejnosti
bol celý hrad sprístupnený až v roku 1997. V jeho priestoroch je
nádherné múzeum. Je tam zriadená zaujímavá expozícia dobového života vysokej šľachty.
Komu sa nechce príliš chodiť a je skôr mestský, kaviarenský
typ, môže v pauze medzi kávami zájsť k najcennejším pamiatkam
v Modre, ktorými sú kostoly. Gotický kostol sv. Jána Krstiteľa z 2.
polovice 14. storočia. Evanjelický kostol slovenský – postavili ho
v roku 1826 ako artikulárny kostol. Neskôr v roku 1834 postavili
Evanjelický kostol nemecký v neoklasickom štýle. Rímsko-katolícky Farský kostol sv. Štefana kráľa navrhol trnavský architekt
Ignác Feigler a vybudovali ho v klasicistickom štýle v roku 1876.
Ďalšími obdivovanými pamiatkami mesta sú Súsošie Golgoty
z 18. storočia, Kaplnka Panny Márie Snežnej postavená v roku
1760, mestské hradby vybudované v rokoch 1610 – 1646, ale
aj Horná brána a Renesančná kruhová bašta, ktoré sú súčasťou
mestského opevnenia.
Zbaľte seba, deti a urobte si výlet!
-mf-

Foto: Modranský turistický spolok
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Modra – vinohradnícke mesto s dlhoročnou
keramickou i štúrovskou tradíciou.

V máji 1892 vzniklo Modranské
kasíno, ktoré sa neskôr
premenovalo na Modranský
turistický spolok a funguje
dodnes. Neviem, či existuje
nejaký starší na Slovensku.
Dobrovoľníci sa najskôr
sústredili na označovanie
turistických chodníkov,
zhotovovanie máp, poskytovanie
informácií, ale aj širšie
propagovanie Modry a okolia.
10 www.frisko.media

Rozhľadňa Veľká
Homola, ktorú
postavili dobrovoľníci. Dnes
už neexistuje,
z bezpečnostných dôvodov ju
museli demontovať. Na mieste
vznikne nová
rozhľadňa.
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GABRIELA GIOTTO –

KEĎ Z UMENIA VZNIKÁ MÓDA

Tvorba módnej dizajnérky Gabriely Giotto dýcha orientálnou farebnosťou,
podčiarkuje senzualitu a ženskosť. Na jej špeciálne vytváraných látkach
dominujú ženské portrétové dizajny a jedinečné farebné motívy a ornamenty.
Zrejme preto ju slovenskí novinári nazvali slovenskou „Versace“.

M

á za sebou úspešné výstavy a módne prehliadky
vo viacerých krajinách sveta: Hainburg v Rakúsku, Beirut v Libanone (Paríž východu),
Hollywood v USA. Minulý rok reprezentovala
Slovenskú republiku na svetovej výstave Expo
2017 v Kazachstane a tiež na Czech Fashion
Week 2017 v Tepliciach. Nedávno Gabriela Giotto zažiarila na
prestížnom módnom podujatí Eurovea Fashion Forward 2018
v Bratislave. Finalistky Miss Slovensko 2018 predviedli jej najnovšiu kolekciu Jar & leto 2018 Woman to love. Módna dizajnérka
tu prezentovala aj prvé prototypy svojich dizajn tenisiek, ktoré
vytvorila v spolupráci so ZDA Partizánske. Aktuálne dokončuje
rozšírenú verziu svojej novej kolekcie pre účasť na júnový Czech
Fashion Week 2018 v Karlových Varoch a Tepliciach. Začiatkom
júla ju čaká veľká módna prehliadka v rakúskom Klagenfurte.
Ako ste sa dostali k módnemu dizajnu a navrhovaniu
odevov?
Ako dieťa som vždy obdivovala tisíc dekoratívnych detailov
v chrámoch Trnavy, svojho rodného mesta. Dokázala som hodiny
stráviť kreslením či vymaľovávaní. Našej prvej tanečnej skupine
som navrhovala kostýmy na súťaže a vystúpenia. Po gymnáziu,
dvoch vysokých školách a sľubnej úspešnej kariére som ešte na
pozícii marketingovej manažérky Olympic Casino Slovakia opäť
začala intenzívne maľovať. Pamätám sa, že som zrazu cítila potrebu
nakúpiť plátna, akrylové farby a dostať to zo seba „von“. Ešte počas
korporátnej kariéry som tri roky vystavovala svoje obrazy v Prahe,
Košiciach i Bratislave. V istom okamihu som pochopila, že to nie
je moja cesta. Zatúžila som kúsok umenia preniesť na predmety
bežnej spotreby, ktoré budú ľudia radi a denne využívať. Chcela
som osloviť širšie auditórium ako len minoritnú skupinu milovníkov umenia, ktorí občas zablúdia do galérie. Tam niekde sa zrodila
myšlienka mojej dizajn značky.
Čo sa vám zišlo z pracovných skúseností z povolaní PR ma-
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nažérky a marketingovej manažérky, ktorým ste sa venovali predtým, aj pri navrhovaní módy a jej predaji?
Je vždy výhodou, keď máte širšie spektrum skúseností. Vidím, že
oproti iným umelcom mám silno vyvinutú aj pragmatickú stránku
vnímania sveta, organizačné, redakčné či prezentačné schopnosti.
Je to o správnom využití ľavej i pravej mozgovej hemisféry v živote.
Aj v biznise je potrebné byť kreatívny a empatický v komunikácii.
Naopak, v umení je dôležité zostať koncepčný. Pokým človek nie je
v pozícii, že si môže dovoliť financovať tím ľudí, je fajn, že si dokáže
väčšinu aktivít pokryť sám. Nepochybne bolo dôležité poznať mentalitu, tvrdosť a spôsob fungovania korporátneho sveta, ktorému
s obľubou vravím Matrix.
Vaše odevy sú ako farebný ohňostroj – nabité energiou,
ženskosťou, odvahou. Žena vo vašich šatách ani nemôže byť
popoluškou v kúte. Kde nachádzate inšpiráciu pre svoje
modely?
Som dobrý pozorovateľ života, od malička mi bolo dopriate veľa
cestovať a vždy som obdivovala nespočetné prírodné a architektonické krásy. V mojej tvorbe je vždy aj kus fantázie, predstavivosti,
kombinatoriky či podvedomia. Stav tvorenia je pre mňa istým spôsobom meditačným stavom, kedy cezo mňa tečie prúd tvorivosti...
Ľudia si možno často predstavujú dizajnérstvo tak, že
– sediac v slnkom prežiarenej miestnosti pri šálke kávy
– človeka zrazu „kopne múza“, niečo nakreslí na papier
a je z toho nová letná kolekcia, hit sezóny. Ako vyzerá váš
bežný deň?
Pravdou je, že som slnečný typ človeka, ktorý túži žiť pri mori
a v krajine, kde je celoročne teplo. Každopádne „ten slnkom zaliaty priestor“ je potrebné generovať vo vlastnom vnútri, aby človek
dokázal „zvládnuť tie šedivé dni“ prozaického života. Umelec žije
preto viacdimenzionálne – sú obdobia tvorby, ktoré striedajú
obdobia termínov, stretávania sa s klientmi, riešením marketingu
a PR, tlačiarní, krajčírok, grafikov a rozvíjaním konceptu dizajn
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značky. Treba neustále rásť a posúvať hranice. Na jednej strane ide
o tímovú prácu, na druhej strane ide stále o „one woman show“.
Ako vznikajú tie vaše prekrásne kúsky? Ako sa z idey
stane reálny kus famóznych šiat visiaci v šatníku vašej
zákazníčky?
Môj pracovný proces je viacstupňový. Začína perokresbami v náčrtníku – bežne hoci aj niekde na káve, kým čakám na
stretnutie. Potom doma, väčšinou v noci, z toho vznikne plnofarebný akrylový obraz. Následne z neho v spolupráci s grafikom
vytvorím dizajn/y, s ktorými pracujem pri tvorbe jednotlivých
modelov šiat či doplnkov. Dizajn musí sedieť na milimeter presne
v rámci strihu, pretože nepotláčam metráže látky, ale presný strih
šiat. Je to časovo veľmi náročný proces, keďže si vytváram svoje
vlastné látky. Kupujem len čisto biele textílie.
Aké druhy látok používate, odkiaľ ich získavate?
Používam viaceré druhy látok, ktoré rada kombinujem. Kúpené
látky potláčam vlastnými obrazmi a dizajnmi. Niekedy je krajinou
dovozu Taliansko, Maďarsko či Čechy, ale v poslednej dobe viem
potrebné látky zohnať už aj na Slovensku.
Čo je nevyhnutné ako osobnostná výbava na to, aby bola
žena – Slovenka – módna návrhárka úspešná aj za hranicami Slovenska? Je ťažké podnikať v tomto biznise?
Je to náročné ako v akomkoľvek inom biznise v súčasnosti.
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Ak sa človek rozhodne tvoriť, mal by priniesť niečo nové, iné, čo
tu ešte nebolo. Originalita, talent, obchodná intuícia, silná vízia
a najmä obrovská dávka vytrvalosti... to sú tie kľúčové ingrediencie pre alchýmiu úspechu.
Vaše odevy radi nosia aj úspešné slovenské ženy a muži
(viazanky, košele)...
Do dnešného dňa som spolupracovala s viacerými známymi
slovenskými osobnosťami, spomeniem Silviu Sarkozi, Vanessku
Sarkozi, Marcellu Molnárovú, Karin Haydu, Petru Palevičovú,
Dominiku Mirgovú, Katku Hasprovú, Fredyho Ayisi, Vierku
Ayisi, Justina Topoľského, Braňa Deáka, Jozefa Hollého, Štefana
Kocána, Natáliu Hatalovú, Martinu Jančekovú, Stanku Pavolovú,
Barboru Žileckú a mnohých ďalších.
Za sebou už máte viacero módnych prehliadok. Čo považujete na celom tom kolotoči v zákulisí za najočarujúcejšie
a na čo treba mať „pevné nervy“?
Najkrajším pocitom je asi vidieť svoju kolekciu v plnej kráse
na modelkách, ktoré sú už riadne učesané a namaľované. Vtedy
si uvedomíte celú koncepciu svojej kolekcie a prvýkrát uvidíte
výsledok svojej niekoľkomesačnej práce. Potom je fajn satisfakciou počuť do zákulisia potlesk publika. Vyzbrojiť sa „odolnými
nervami“ treba asi pri každej práci s ľuďmi...
Čím sa chystáte prekvapiť a potešiť svojich fanúšikov

v rámci kolekcie Jar & leto 2018?
Prvú časť svojej novej kolekcie pre jar & leto 2018 s názvom
Woman to love („žena je určená na milovanie“) som nedávno
predstavila v rámci Eurovea Fashion Forward 2018. Nájdete v nej
trendy dlhé farebné sukne s čipkovými sexy topmi, športovo-elegantné dlhé šaty s kapuckami, puzdrové minišaty, áčkové
minišaty s volánovými rukávmi aj ležérne dlhé plážové šaty,
ktoré môžete nosiť k nízkym sandálikmi. Kolekciu ešte rozširujem o ďalšie krásne kúsky, ktoré predstavím na júnovom Czech
Fashion Weeku 2018 v Karlových Varoch a Tepliciach.

A ako sa obliekate vy?
Som človek, ktorý je kreatívny a rád kombinuje rôzne štýly.
Určite nie som „vysadená“ len na svoju značku (smiech). Nosím
všetko, čo sa mi páči, a je mi jedno, o akú značku ide.

Kde sa vaše odevy dajú kúpiť?
Istý čas som mala v Bratislave krásny showroom v Alizé pasáži,
aktuálne však žijeme v dobe sociálnych sietí (Facebook, Twitter,
Instagram), ktoré naplno využívam vrátane online shopu.

Venujete sa aj navrhovaniu interiérových doplnkov ako
vankúše, poháre a podobne. Aký zmysel má podľa vás krása
v dnešnej ére plastu a vecí na jedno použitie?
Krása povznáša ľudskú dušu, to vedeli už antickí filozofi. Milujem vytvárať oázy pokoja a harmonické priestory, ktoré majú
revitalizujúcu a energetizujúcu atmosféru. Ľudia dnešnej doby sú
vystavení intenzívnemu stresu, potrebujú niekde znovunadobudnúť vnútorný pokoj. V časoch, keď nielen v architektúre prevláda
minimalizmus a funkcionalizmus, je dôležité vnášať do života ľudí
prvky, ktoré majú dušu.

Čo by ste odkázali tým, ktoré boli doteraz menej odvážne
a v šatníku im visia väčšinou biele, sivé a čierne kúsky?
Niektoré ženy nosia najradšej oblečenie čiernej farby, aby
zapadli do prostredia, z ktorého nechcú „vytŕčať“. Iné ženy nosia
čiernu, pretože chcú byť „trendy“ a mnohé ženy preferujú čierne
oblečenie z čisto praktického dôvodu, že zoštíhľuje. Pri výbere
oblečenia by sme však mali počúvať svoj vnútorný hlas a vnímať, ktoré oblečenie s nami rezonuje. Vždy sa dá skombinovať
jednofarebné oblečenie s dizajnovými kúskami, ktoré vám oživia
outfit.

Aký je váš recept na to, ako byť krásna, ženská a spokojná?
Človek potrebuje v prvom rade pohodu vo svojej duši. Iba
vyrovnaná žena môže vyžarovať zo seba prirodzenú eleganciu. Samozrejme, že štýl a vkus je tak trochu vrodená záležitosť. Časom
však každá žena príde na to, čo jej najviac svedčí.

Prezradíte nám svoje životné krédo, ktorého sa snažíte
držať?
Na svet prichádza človek nahý, ale odchádza s tým, čo dal
Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová Foto: archív G. Giotto
druhým...
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Z REGIÓNU

Udržiavaná levanduľová plantáž. Vôňa
leta, kvetov a cikády v lone prírody.

LEVANDUĽOVÉ
OPÁTSTVO NA NEDEĽU
VÝLETOM DO MAĎARSKEJ PANNONHALMY SA ZAVĎAČÍTE AJ DEŤOM
Ak treba nejaký funkčný kláštor vidieť, tak je to maďarský Pannonhalma.
Len toť – neďaleko za hranicami – je opátstvo ako vystrihnuté
z francúzskych dobových filmov. Snúbi sa tam vôňa levandule so
závanom viníc, v tieni listnatého lesa, kde tu prebehne zadumaný mních.
Hovorím – ako vo filme. Romantiku „kazí“ len umelo vytvorený chodník
na estakáde lesným porastom. Skvelá vec, pretože lesom sa môžu prejsť
aj ľudia na vozíku. Bez pomoci to síce nezvládnu, pretože na viacerých
miestach sú schody, ale rovný chodník im určite uľahčí pohyb.
16 www.frisko.media
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TIP NA
Veža kostola
a najvyššie
miesto v opátstve. Musí z nej
byť prekrásny
výhľad. Žiaľ, pre
návštevníkov nie
je prístupná.

VÝLET

B

enediktínsky kláštor na svätej hore Panónia má
unikátnu polohu s výhľadom na všetky svetové
strany. Existuje už viac ako tisíc rokov a presne
toľko v ňom žijú duchovní. Dodnes. Preto väčšina
objektov nie je prístupná pre verejnosť, ale to málo
stojí určite za pohľad.

Opátstvo je zmesou architektonických slohov. Románsky,
baroková bazilika a klasicistická veža. Internetové portály píšu,
že maďarskí pamiatkari s nevôľou hovoria o úpravách interiéru
chrámu Ferencom Stornom z roku 1867, napriek tomu je to
časť, ktorá pôsobí najkompaktnejším a vizuálne najzaujímavejším dojmom.
Očarí vás empírová knižnica s tisíckami starých kníh. Je
majestátna, s vyše 360-tisíc zväzkami kníh v pôvodných obaloch
a na dobovom papieri. Nádherný klasicistický interiér, oblúky,
sochy, mince, sú tu vzácne dokumenty. V knižnici v Pannonhalme sú najcennejšie písomnosti maďarského kráľovstva, historické biblie a zakladacie listiny opátstiev z 10. storočia. Túto
knižnicu zapísali v roku 1996 do zoznamu svetového dedičstva
UNESCO.
Neďaleko opátstva sú bylinkové záhrady a arborétum – špeciálna botanická záhrada s kríkmi a drevinami so stovkami druhov rastlín. Prechádzka v členitom teréne je o niečo náročnejšia,
ale o to krajšia. V horúcom lete vám práve arborétum poskytne
tieň a osviežujúci vzduch.
Čo duchovní v kláštore robia okrem meditácie, pravidelného
modlenia? Prozaické otázky človeka z konzumného života, ktorý sa tesne pod kláštor doviezol klimatizovaným autom a prahne po dúšku pressa. Odpoveď je presne vedľa arboréta a cítiť
ju – levanduľová plantáž. Mnísi tam pestujú rastliny, vyrábajú
z nich produkty a ponúkajú v malom obchodíku turistom.
Komercia. Ktovie, ako to bolo v dávnej minulosti. Opátstva
budovali v minulosti tak, aby boli sebestačné a aby mnísi mali
minimálny kontakt s okolitým svetom a boli dokonale izolovaní
od svetského života.
Veľkým plusom pri návšteve je, že nemusíte vedieť ani ceknúť
po maďarsky. Dostanete audiosprievodcu. Prostredníctvom wifi
siete a vašej polohy si vyťukáte príslušné číslo a máte automaticky výklad v slovenskom jazyku o mieste, na ktorom práve
stojíte.
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Vzácna knižnica
s tisíckami zväzkov
pôvodných kníh.

Ak to, čo sme napísali, vaše deti nenadchne a všetko ošomrú,
zastavte sa cestou v dedinke. Niekoľko cukrární, zmrzlinární
a ihriská im určite zaženú namosúrenú tvár zo zdanlivo premárnenej nedele.
-mf- Foto: autor, pixabay.com
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V NAJBLIŽŠOM
ČÍSLE NÁŠHO
MESAČNÍKA?

GASTROPOTULKY
REGIÓNOM 2. časť
Po aprílovom weste, kde sme odštartovali tento
kulinársky seriál, vám prinášame ďalšie tipy na
reštaurácie, bistrá, kaviarne či rodinné podniky,
ktoré by ste rozhodne mali vyskúšať „na vlastný
jazyk“. Ak vás práca či rodinný program zavedú
do Bratislavy, Hlohovca, Trnavy či Pezinka,
smelo im vykročte v ústrety! Váš deň tak bude
bohatší o potešenie z dobrého jedla, kávy alebo
kvalitného vínka.

Buchtáreň, Bratislava

B
REGIONÁLNY MESAČNÍK NIELEN PRE ČITATEĽOV
BRATISLAVSKÉHO A TRNAVSKÉHO KRAJA
Počet strán: 52
Periodicita: mesačne
Náklad: 45 000 kusov
Čítanosť: 120 000 čitateľov
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

friško

BEZPLATNÝ • PLNOFAREBNÝ • REGIONÁLNE TÉMY
PREPOJENIE ČLÁNKOV NA WEBOVÝ PORTÁL GOWEST.SK
S MOŽNOSŤOU SLEDOVANIA NÁVŠTEVNOSTI

REGIONÁLNY MESAČNÍK. A NIEČO VIAC.

Kontakt:
www.frisko.media/inzercia
inzercia@friskomedia.sk
www.frisko.media
20 907
+421
700 661

uchty na pare, alebo parené buchty. Poznáme ich všetci,
a predsa v každej domácnosti chutia inak. Ich príprava je
časovo náročná, zato chuť božská. Vôňou a hneď po prvom
zahryznutí v nás vyvolajú spomienky na detstvo. Preto
sme radi, že sa v našom hlavnom meste nachádza miesto, kde si túto
nostalgiu môžeme pripomenúť a bez námahy opäť okoštovať „staré
dobré“ parené buchty. Presnejšie na Hurbanovom námestí v Bratislave. Tu sa nachádza street food prevádzka Buchtáreň, svojho druhu
jediná na Slovensku. Čo všetko sa skrýva za takouto výrobou? Tie
najkvalitnejšie suroviny, poctivá domáca výroba a tradičná rodinná
receptúra sú alfou a omegou podniku. Pre odvážlivcov sú dokonca v ponuke aj slané prevedenia, plnené mäskom alebo čerstvou
bryndzou. Tieto kombinácie vznikli „za pochodu“ a sú výsledkom
kreatívnej práce majiteľov Buchtárne. Najväčšiu obľubu u zákazníkov
si však aj tak zatiaľ získava známa klasika – parené buchty plnené hustým slivkovým lekvárom, posypané makom alebo orechmi a poliate
tradičným roztopeným maslom. Príchute a posýpky si v Buchtárni
môžete namixovať sami: na výber je napríklad slivková, malinová,
nutelová, vanilková či čučoriedková buchta a ako posýpku si môžete
zvoliť orechy, mak, kokos, škoricu a mnoho iných. Novinkou sú
špeciálne bezlepkové a bezvaječné buchtičky. V dnešnej dobe je
naozaj ťažké prísť s niečím novým, chutným a neokukaným. Spojenie
tradičnej slovenskej kuchyne s modernou gastronómiou v Buchtárni
krásne funguje. Ak ste milovníci parených buchiet, či radi skúšate
nové chute, určite by ste ju mali navštíviť!

Coffee Berry, Hlohovec

K

najobľúbenejším podnikom Hlohovčanov patrí kaviareň s
názvom Coffee Berry, ktorá sídli na Ulici kapitána Nálepku 4. Už v začiatkoch svojho fungovania sa jej podarilo
vybudovať si stabilný okruh zákazníkov. Takto príjemne
zariadená kaviareň s chutnou kávou v tomto meste jednoducho dlho
chýbala. Priestor je vytvorený v duchu moderného dizajnu s koženými gaučami a kreslami v červenej, čiernej a farebnej kombinácii.
V centre dispozície je bar, obložený svetlým kamenným obkladom.
Výrazným prvkom sú stoličky vínovej farby, ktoré pripomínajú tvar
bobule (po anglicky berry), čo je alúziou na názov podniku. Príjemné podsvietenie, malý, nenápadný krb s polienkami dreva a veľké
francúzske okná dotvárajú celkový priestor. Zákazníci si tu môžu
pochutnať na šálke talianskeho espressa značky Lavazza, na čajoch z
čerstvej mäty, zázvoru či rakytníka, v ponuke je aj niekoľko druhov
ovocných smoothies (čučoriedky, jahody, maliny a iné), alko a nealko miešané nápoje a najmä veľmi obľúbená belgická čokoláda. Tá je
veľmi chutná v spojení s karamelizovanými orieškami, likérmi, čili
alebo rozličným horúcim ovocím. K tomu všetkému ešte pridajme
čerstvý koláčik – a o príjemne strávený deň máte postarané!

Zámocké
vinárstvo, Pezinok

M

esto Pezinok sa už od nepamäti spája s výrobou a
distribúciou slovenského vína. Už prvé písomné
zmienky z roku 1295 sú späté s týmto miestom. Nájsť
tu možno niekoľko špičkových vinárstiev, no my
sme si vybrali jedno, ktoré nás hneď očarilo. Vlastné vinohrady,
najmodernejšia výrobná technológia, vínne pivnice, múzeum
vinárstva a vinotéka s predajňou – to všetko zahŕňa Zámocké
vinárstvo, ktoré sídli v Pezinku na Mladoboleslavskej 5. Ak víno
nie je vašou silnou stránkou, alebo váhate s výberom, nezúfajte. Vo vinotéke na vás čaká skúsený someliér, aby vám poradil.
Párkrát do roka priamo vo vinárskych priestoroch prebiehajú
degustácie spoločne s prehliadkou múzea a výrobných priestorov. Vína Šimák Zámok Pezinok – edícia Roman Janoušek sa
rodia v tajomných pivničných priestoroch Pezinského zámku,
ktoré rodina zakladateľov niekoľko rokov prerábala a renovovala.
Dovŕšili tak obdivuhodný výsledok, nielen spojený s rekonštrukciou, ale aj so samotnými odrodami vína. V ich ponuke nájdete
akostné slovenské a zahraničné odrodové vína vypestované
výlučne u nás na Slovensku. Tieto vína získali mnoho medailí z
rozličných súťaží. Pestované sú bez škodlivých herbicídov, čím
získavajú príjemnú sviežu chuť, bez rušivých elementov.

Wasabi Sushi Bar, Trnava

K

edysi sme o ňom počuli len z filmov, dnes sa toto tradičné japonské jedlo teší veľkej popularite aj na Slovensku.
V „malom Ríme“, ako Trnavu občas ľudia nazývajú, sa
nachádza niekoľko sushi barov, no Wasabi bar priniesol túto gastronómiu ako prvý, už pred desiatimi rokmi. V
celoslovenskom meradle bol štvrtý v poradí. Svojim zákazníkom
ponúka kombináciu japonskej a ázijskej tradičnej kuchyne. Sushi
je nielen jedlo, ale aj filigránske umenie. Kúsky tróniace na tanieroch od tunajších sushi majstrov preto vždy vyzerajú maximálne
lákavo. Jednoducho dokonalý súlad chutí, farby a sviežosti. Výber
je naozaj pestrý, takže ak aj nie ste milovníkmi sushi, môžete si
pochutnať na iných dobrotách, napríklad na grilovanom lososovi, steaku z tuniaka, mušliach pražených vo woku, krevetovej
ostro-kyslej polievke, lososovom „tataráku“ a mnohých iných
dobrotách. Tento príjemný podnik nájdete na Františkánskej 16
v Trnave.

Ľubomíra Kubíková Foto: archív podnikov

CHCETE MAŤ INZERCIU
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RODIČOVSTVO
V DUCHU MONTESSORI
Meno Marie Montessori v posledných rokoch čoraz viac rezonuje aj medzi
rodičmi na Slovensku, hoci od jej narodenia uplynulo už takmer 150
rokov. Čím je jej pedagogický odkaz tak atraktívny pre rodiča 21. storočia?
Vyspovedali sme Zuzanu Vaškovú, ktorá pred štyrmi rokmi spolu s Dášou
Cingálkovou založila súkromnú Montessori škôlku Pressburg Montessori
Preschool. Dve mladé ženy spojilo nadšenie pre Montessori pedagogiku,
aktívne prežité roky v skautingu a chuť prispieť k pozitívnej zmene
v spoločnosti.
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Ako ste sa s Montessori pedagogikou
stretli, čím vás oslovila?
S Montessori pedagogikou som sa stretla asi
pred 10 rokmi, kedy moja prvá dcéra začala
v dvoch rokoch sama čítať. Vtedy som pochopila, že jej bežná škôlka vyhovovať nebude,
a začala som sa viac zaujímať o rôzne prístupy
k výchove a vzdelávaniu detí. Tak som natrafila aj na osobnosť Marie Montessori a urobila
som si kurz Montessori pedagogiky pre rodičov a vychovávateľov. Montessori pedagogika
ma dodnes nadchýna svojím rešpektom voči
dieťaťu a jeho potrebám, hlbokým porozumením dieťaťa a láskou. Dieťaťu navracia
dôstojnosť a umožňuje mu byť slobodným
a šťastným jedincom v spoločnosti. To všetko
je skĺbené s podporou rozvoja kognitívnych
zručností a vnútornej motivácie, bez ktorej nie
je možné skutočné učenie sa.
Čo vás a vašu priateľku viedlo k založeniu Montessori škôlky?
Najväčšou motiváciou boli a sú naše vlastné
deti. Nepáčil sa nám súčasný vzdelávací systém, chceli sme našim deťom poskytnúť láskavé a rešpektujúce prostredie aj mimo rodinu,
čo najlepšie rozvinúť ich potenciál a chceli sme
pre ne učiteľov, ktorí majú, okrem akademických vedomostí a zručností, vysoký morálny
kredit a sami na sebe pracujú. Nechcelo sa nám
len sťažovať, ako to nefunguje. V Montessori
škôlkach dbáme na to, aby sme podporovali
a rozvíjali vnútornú motiváciu dieťaťa – to sa

potom prirodzene a rado učí, spoznáva svet,
je dychtivé po nových vedomostiach a skúsenostiach, chce porozumieť tomu, čo sa deje
okolo neho, vzťahom, súvislostiam. Objavuje,
skúma, nachádza a pátra, samé od seba, zo
svojich vnútorných potrieb a túžob. Bohužiaľ, klasický prístup sa často obmedzuje na
„drezúru“ detí, skúšanie, sekírovanie. Deti sú
nútené do vecí, ktoré vôbec nerešpektujú ich
vývojové úlohy, a nie sú im dopriate podnety,
ktoré by ich rozvíjali. Chceli sme to vyskúšať
inak – a funguje to.
Posledné roky zažíva Montessori
pedagogika boom. Aké sú podľa vás jej
benefity pre dieťa?
Sú také obdobia, kedy je Montessori spolu
s inými alternatívnymi prístupmi v móde...
Čoraz viac rodičov si však vyberá Montessori
prístup cielene, pretože o ňom majú vedomosti a chcú ho dopriať svojmu dieťaťu. Najväčším
benefitom je spokojné, šťastné dieťa, ktoré napreduje svojím vlastným tempom podľa svojej
vnútornej motivácie, rozvíja svoj potenciál,
pozná svoju hodnotu a rešpektuje ostatných.
Ako by ste zhrnuli hlavné princípy
Montessori výchovy a vzdelávania?
Základom je rešpektujúci prístup, poznanie
potrieb a senzitívnych období dieťaťa, pripravený dospelý a pripravené prostredie. Rešpektujúci prístup je základ – bez toho, aby sme dieťa
rešpektovali ako dôstojnú ľudskú bytosť, by

nám boli zbytočné všetky skvelé Montessori
pomôcky. Mnoho rodičov však má pocit, že
rešpekt znamená dovoliť dieťaťu všetko. Zabúdajú na svoju základnú rolu – zodpovednosť za
svoje dieťa. Rešpekt je o slobode v hraniciach,
ktoré dávame s láskou a ktoré predstavujú bezpečie a orientáciu pre dieťa. Takisto je dôležité
poznať vývojové fázy dieťaťa, jeho senzitívne
obdobia (je to obdobie, kedy dieťa najľahšie
nadobúda určité zručnosti, napr. rozvoj písania
a čítania v 4 rokoch), vedieť mu dobre pripraviť
pomôcky a materiál tak, aby čo najlepšie mohlo
rozvíjať svoj potenciál v tom pravom období.
Montessori sprievodca (učiteľ) sprevádza dieťa
tak, aby mu bol oporou a nie prekážkou, dopraje mu objavovať samo, nachádzať súvislosti.
Montessori pedagogika dokáže dieťa pripraviť
do súčasného rýchlo meniaceho sa sveta veľmi
ľahko a prirodzene. Dieťa preberá zodpovednosť za svoje správanie, za svoje učenie, učí sa
vnímať okolie, kamarátov, dospelých. Netreba
zabúdať tiež na to, že deti z Montessori prostredia majú vysokú úroveň vedomostí. Materiály
sú pripravené tak, aby rozvíjali jednotlivé oblasti (senzomotorika, matematika, jazyk, praktický život, umenie). Za najdôležitejšie však
považujeme vnútornú motiváciu, ktorá dieťaťu
ostáva po celý život.
Môže byť tzv. Montessori rodič každý?
Montessori prístup v rodine je jednoduchý
– rešpektovať dieťa v jeho vývojových fázach,
dopriať mu slobodu s hranicami a zapojiť ho
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do reálneho života rodiny. Maria Montessori
sama vravela, že škôlka je len rozšíreným prostredím domova. Ak sú obe prostredia v súlade, funguje to najlepšie. Rodičovstvo je úžasná
šanca rásť osobnostne ako človek, učiť sa nové
veci. Každý môže byť „Montessori rodič“,
rodičovstvo je cesta, po ktorej ideme spolu so
svojím dieťaťom a spolu rastieme. Ak však ako
rodič tlačíme na výkon, snažíme sa presadiť
svoje ciele bez ohľadu na potreby, danosti, či
schopnosti dieťaťa, používame „výchovnú“ po
zadku a podobne, to nie je len nemontessori, je
to neľudské.
Čo je úlohou rodiča pri Montessori
prístupe vo výchove?
Rodič je základným pilierom, obzvlášť pre
deti do troch rokov sú rodičia celým svetom.
Podľa rodiča sa dieťa učí orientovať vo svete.
Vzťah s rodičom a prostredie, v ktorom dieťa
žije, bude určovať všetky ďalšie vzťahy v jeho
živote. Rodič je láskavým sprievodcom,
oporou. Zo skúsenosti vieme, že pre dieťa
je najdôležitejší súlad a láska medzi rodičmi,
porozumenie a rešpekt. Bez tohto dieťa nedokáže fungovať, neuspokojí ho žiadna aktivita,
nezaujme žiadny materiál. Po mnohých konzultáciách s rodičmi, detskými psychológmi,
špeciálnymi pedagógmi si myslíme, že prvá
a najdôležitejšia úloha rodiča je vytvoriť dieťaťu
harmonické prostredie.
Ako pripraviť domácnosť na uplatňovanie princípov Montessori prístupu?
V prvom rade tak, aby sa v nej dieťa mohlo
slobodne pohybovať a objavovať dostupné
veci. Je dobré prichystať mu aktivity zodpovedajúce jeho veku a senzitívnemu obdobiu.
Menej je niekedy viac. Nepotrebuje desiatky
bábik, kočíkov, hrkálok, či autíčok. Aktivity
a hračky obmieňame podľa záujmu. Estetické a pekné prostredie je takisto dôležité pre
rozvoj dieťatka. Napr. v Montessori škôlkach
preto nikdy neuvidíte výrazné farebné steny
s nereálnymi postavičkami, ale skôr čisté,
jednoduché línie, prírodné materiály.
S Montessori výchovou sa začína už od
narodenia dieťaťa. Aj s malým bábätkom
sa dá „hrať“, učiť ho... Ktoré aktivity považujete za atraktívne – od narodenia do 6
rokov? Čo milovali vaše deti?
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Je veľmi ťažké určiť najatraktívnejšie pomôcky, každé obdobie má svoje materiály. U bábätiek sú to napríklad závesné mobily ako Munari,
alebo čierno-biele kartičky s rôznymi vzormi.
Pre deti od 2 do 3 rokov sú veľmi obľúbené aktivity s triedením podľa farieb, u škôlkarov priam
ikonická ružová veža, či hnedé schody. U našich
detí to bolo rôzne – od perlového materiálu na
počítanie, binomickej kocky, či pohyblivej abecedy a trojzložkových kartičiek. Všetky deti však
vždy milovali a milujú zapájanie sa do bežného
života – varenie, pečenie, upratovanie a pod.
Je nevyhnutné kupovať si predražené
Montessori pomôcky, ktoré by chcel rodič
pre svoje deti na doma? Ak áno, v čom sú
jedinečné?
Montessori pomôcky bývajú veľmi kvalitné, preto je aj cena vyššia. Jedinečné sú v tom,
že každá pomôcka sleduje určitý zámer, dieťa

malo k dispozícii mobil, tablet, počítačové hry
a pod. Nerozvíja to dieťa žiadnym spôsobom,
skôr je to prekážkou pri rozvoji reči, sociálnych
zručnostiach, sústredení. Nervový systém sa dieťaťu do 6 rokov vyvíja neuveriteľným tempom,
technológie sú preto preň zaťažujúce. Často si
mylne myslíme, že deťom niečo unikne, pravda
je taká, že dieťa potrebuje veci prežívať naozaj,
nie cez obrazovku. Maria Montessori hovorí,
že ruka je nástrojom ducha – všetko, čo prejde
dieťaťu cez ruky, to spozná, to sa naučí, to si
zapamätá. A toto potvrdzujú aj súčasní vedci ako
napríklad neurológovia Martin Jan Stránský, či
psychiater Manfred Spitzer. Samozrejme, je dôležité, aby sa deti naučili ovládať všetky technológie, ale v ten správny čas, nie v troch rokoch.
Na Slovensku existujú mnohé Montessori materské školy, pár základných škôl,
rôzne Montesori kurzy – ako sa vyznať

„POMÔŽ MI, ABY SOM TO DOKÁZAL SÁM.“

(MARIA MONTESSORI)

na nej samo vidí, či ju použilo správne, a tak
sa učí pracovať s chybou ako s nástrojom na
učenie. Jednotlivé pomôcky na seba nadväzujú,
prezentujú sa dieťaťu v určitom poradí. Mnoho
rodičov sa nás pýta, či aj doma deti musia mať
len Montessori pomôcky. Samozrejme, že nie.
Ak dieťa chodí do Montessori škôlky, je lepšie,
keď sa doma venuje aj iným aktivitám, aby malo
vyvážený rozvoj. Na sociálnych sieťach je mnoho fór, kde si mamičky zdieľajú rôzne pomôcky.
Tu treba byť opatrní, nie každá „monte“ aktivita
je naozaj Montessori. Ak si chce rodič zaobstarať
Montessori pomôcky na doma, určite je dobré
ísť na kvalitné Montessori herničky a poradiť
sa s lektorkou, alebo do Montessori škôlky.
U nás napríklad robievame mesačné prednášky
na rôzne témy, kde sa vždy nájde aj priestor na
diskusiu a rady pre rodičov.
Ako Montessori prístup „ladí“ so súčasnými technológiami, svetom plným zhonu
a obrazoviek TV, mobilov a počítačových
hier? Ide to vôbec dokopy?
Toto je výborná téma, veľa ju riešime v škôlke, a preto sme aj pripravili prednášku so skúsenou špeciálnou a Montessori pedagogičkou na
túto tému. Do 6 rokov neodporúčame, aby dieťa

v kvalite? Existuje niečo ako „ventilček
kvality“?
Kvalitná Montessori škôlka sa pozná podľa
rešpektujúceho prístupu, stabilného učiteľského tímu, ktorý sa vzdeláva, zariadenia podľa
Montessori princípov a Montessori pomôcok.
Takýchto škôlok nie je veľa, zlé meno im robia
skôr zariadenia „s prvkami Montessori“, ktoré
majú jednu dve Montessori pomôcky. Rodičom,
ktorí majú záujem o našu škôlku, vždy vravíme,
aby sa išli pozrieť aj do iných škôlok, nech vedia
porovnať, nech vidia, ako čo kde funguje, aby sa
vedeli dobre rozhodnúť. Súlad medzi škôlkou
a domovom je pre spokojné dieťatko kľúčový.
Mohli by ste našim čitateľom odporučiť
literatúru, kde sa o Montessori prístupe
dozvedia ešte viac?
Najlepšie je ísť vždy k zdroju – v slovenčine
a v češtine sú dostupné knihy Marie Montessori
Tajuplné dětství, Od detstva k dospievaniu, Objevování dítěte. V minulom roku vyšlo niekoľko
pekných a praktických kníh od francúzskych
autoriek Eve Herrmann, Charlotte Poussin,
Marie-Helene Place. Z webov je to napríklad
howwemontessori.com.

TIPY PRE RODIČOV,
KTORÍ CHCÚ
VEDIEŤ VIAC:
Vplyv médií a technológií na
vývin dieťaťa (15. 5. – Pressburg
Montessori Preschool, Bratislava), www.monteskolka.sk
Ako ovplyvňujú médiá a technológie správanie detí? Kedy
a ako ich začleňovať do života
detí tak, aby boli prínosom?
Rešpektovať a byť rešpektovaný – Čo namiesto trestania (9. 6.
– Račianska 80, Bratislava),
www.respektovanie.sk
Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice,
podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy.
Vnútorná a vonkajšia motivácia
k učeniu a práci, prirodzený
a sociálny dôsledok nežiaduceho
správania detí. Reakcia dospelého – trest alebo vedenie k zodpovednosti? Riziká trestov a pomoc pri riešení každodenných
„krízových“ situácií.
Aký otec, taký syn – konferencia (23. 6. – hotel NH Gate One,
Bratislava),
www.konferenciaotecasyn.sk
Čo môže spraviť otec a čo
mama, aby zo svojho syna vychovali muža pre dnešný svet?
Hovorí sa, že z chlapca môže
urobiť muža len iný muž. Je
to pravda, alebo prežitok? Sú
chlapci naozaj iní? Prečo? Čo
môže chlapcov sprevádzať na
ceste k mužnosti?

Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: Martin Šveda
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Pekáreň:
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Fruvita džús 100%

resp. do vypredania zásob

Dezert Jogobella

viac druhov, 750ml, JC: 2,120 €/l
Vybrané PJ

Pobeda Moskva-Vnukovo
Georgian Airways Tbilisi
České aerolínie Praha, Košice
Air Cairo Hurghada, Marsa Alam
Wizz Air Kyjev, Skopje, Soﬁa, Tuzla, Varšava, Londýn-Luton
Ryanair Alghero, Atény, Barcelona-Girona, Birmingham, Bologna
Brusel-Charleroi, Burgas, Korfu, Dublin, Edinburgh, Leeds-Bradford
Londýn-Stansted, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Miláno-Bergamo
Niš, Palma de Mallorka, Pafos, Paríž-Beauvais, Rím-Ciampino
Solún/Thessaloniki
Smartwings Burgas, Katania, Korfu, Heraklion, Lamezia Terme, Larnaka
Malaga, Olbia, Palma de Mallorka, Rodos, Zakyntos

viac druhov, 150g,
JC: 2,600 €/kg

Bravčová
krkovička

bez kosti, voľná, vybrané PJ
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ZDRAVIE

CUSHINGOV SYNDRÓM –
zriedkavé ochorenie s masívnym zásahom do života pacienta

Aká choroba je Cushingov syndróm? Ako sa
prejavuje, čo ho zapríčiňuje a ako zásadne
vstupuje do každodenného života ľudí, ktorí
ním trpia? O tom sme sa porozprávali s prof.
MUDr. Jurajom Payerom, PhD MPH. FRCP
z V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava –
Ružinov.

Čo sa skrýva za týmto ochorením
s nezvyčajným menom a zriedkavým výskytom? Aké sú jeho príčiny,
symptómy a aká skupina ľudí ním trpí?
Cushingov syndróm je stav vysokej
produkcie hormónu kôry nadobličiek–
kortizolu. Príčinami jeho vzniku sú: nádor
kôry nadobličky, nádor podmozgovej
žľazy, nádorové bunky produkujúce
kortizol uložené mimo týchto oblastí;
najčastejšie ide o adenóm alebo karcinóm. Až na pár zriedkavých genetických
porúch sa ochorenie neviaže na genetické
predispozície. Prejavuje sa mesiačikovitou
tvárou, akné, striami, zvýšeným krvným
tlakom, obezitou, poruchami tolerancie
glukózy, neprítomnosťou menštruácie
u žien, impotenciou, svalovou slabosťou,
psychickými poruchami, opuchmi dolných
končatín, nadmerným ochlpením, osteoporózou a väčšou a častejšou náchylnosťou
na infekcie.
V akej miere sa Cushingov syndróm
vyskytuje na Slovensku?
Ide o zriedkavú chorobu. Incidencia
je 0,7 – 2,4 na milión obyvateľov ročne,
čiže za rok pribudnú na Slovensku 4 až
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13 pacienti s Cushingovym syndrómom.
Postihuje štyrikrát viac žien než mužov.
Kedy by sme mali spozornieť pri podozrení na toto ochorenie? Čím je choroba
nebezpečná, čo hrozí, ak sa nelieči?
Prvé príznaky sme už spomenuli. Pre

žilového systému. Strata vápnika v dôsledku zvýšenej produkcie kortizolu zas môže
viesť k osteoporóze a zlomeninám, najmä
stavcov, a to aj bez vážneho úrazu. K ďalším nepríjemným symptómom ochorenia
patria psychické poruchy, depresia, únava,
neurčité obavy, bolesti hlavy, strata libida

VIETE, ŽE ZRIEDKAVÉ OCHORENIA, KAM PATRÍ AJ
CUSHINGOV SYNDRÓM, MAJÚ AJ SVOJ CELOSVETOVÝ
DEŇ? JE NÍM - SYMBOLICKY ZRIEDKAVO, RAZ ZA ŠTYRI
ROKY - 29. FEBRUÁR.
ženu je obzvlášť nepríjemné priberanie na
váhe v dôsledku trvalo zvýšenej hladiny cukru v krvi; telesný tuk sa ukladá
hlavne v oblasti brucha, krku (tzv. „býčí
hrb“) a v oblasti tváre (tzv. „mesiačikovitá“ tvár). So zvýšenou hladinou cukru
súvisí objavenie závažných komplikácií
cukrovky. Dochádza aj k problémom
so zvýšením krvného tlaku. Pacienti sú
ohrození vážnymi kardiovaskulárnymi
ochoreniami ako infarkt myokardu, cievna
mozgová príhoda, obličkové zlyhanie,
môžu sa častejšie objavovať trombózy

(u žien aj u mužov), ženy trpia poruchami
menštruačného cyklu, dochádza k vypadávaniu vlasov a niekedy pri postihnutí
nadobličiek až k tzv. hirsutizmu, čo je zvýšený rast pigmentovaných chlpov na tvári,
hornej pere, brade. Pri veľkých nádoroch
hypofýzy, ktoré spôsobujú útlak zrakového
nervu, môže dôjsť k strate časti zrakového
poľa aj k vypadnutiu ostatných hypofyzárnych hormonálnych osí.
Aké vyšetrenia je potrebné absolvovať, aby sa potvrdilo, alebo vyvrátilo

podozrenie na toto ochorenie? Na
koho sa má potenciálny pacient obrátiť (špecialisti, centrá)?
Diagnóza sa stanoví na základe anamnézy, klinických príznakov, klinického
vyšetrenia, vyšetrenia kortizolu v moči,
ACTH hormónu v krvi, vykonáva sa dexametazónový test, metopirónový test, CT
nadobličiek, MRI mozgu.
Ako sa Cushingov syndróm liečil
v minulosti, aké možnosti poznáme
dnes?
Pacient s Cushingovym syndrómom sa
môže liečiť liekmi, zvyčajne však podstupuje operáciu alebo ožiarenie hypofýzy
gamanožom/LINAC. Na Slovensku je od
januára tohto roku dostupný liek na liečbu
Cushingovho syndrómu, ktorý sa môže
použiť v krátkodobej i dlhodobej terapii.
Tento liek sa za posledných 30 rokov
osvedčil v rámci celej Európy pri liečbe
tohto zriedkavého ochorenia.
Akú má pacient s Cushingovym syndrómom prognózu do budúcnosti?
Dostupnosťou farmakoterapie na Slovensku majú pacienti s Cushingovym syndrómom možnosť liečby po operácii, kedy sa
nepodarilo odstrániť celý nádor, pred operáciou, pred, počas a po rádioterapii, ktorá
vedie k normalizácii nadmernej tvorby
kortizolu a k zlepšeniu klinických symptómy Cushingovho syndrómu. Adekvátnou
liečbou dochádza k zlepšeniu vysokého
krvného tlaku a cukrovky, čím sa umožní
v niektorých prípadoch zníženie alebo vysadenie paliatívnej farmakoterapie. Pacient
môže počítať aj so zlepšením hirsutizmu
a odstránením či zlepšením nepravidelností
menštruačného cyklu u žien.

Viac informácií o ochorení, kontakty na
špecializované zariadenia, na ktoré sa v prípade
podozrenia na Cushingov syndróm obrátiť,
ako aj kontakt s pacientmi s Cushingovym
syndrómom nájdete na webovej stránke
www.zriedkaveochorenia.sk
Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: archív J. Payera, redakcie
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ADOPTUJ ÚĽ, PODPOR
PRÍRODU A VČELÁROV

Viete o tom, že aj vy si môžete adoptovať úľ? Ak nie,
nevadí. Radi vám to vysvetlíme a poradíme vám, ako na
to, v rozhovore so zakladateľom sympatického projektu
Adoptuj úľ Adamom Gandžalom, ktorý úspešne
podnecuje záujem verejnosti o prírodu a podporuje
vzdelanie v oblasti včelárstva.
30 www.frisko.media

Adoptuj úľ je dnes výborne fungujúci, dokonca
ocenený environmentálny projekt. Čo bolo pre
vás prvým podnetom na jeho založenie?
Tri roky dozadu, keď som študoval na včelárskej
SOŠ v Banskej Bystrici, rodičia obhospodarovali ešte
len zopár úľov, no videl som, že ich to baví. Sami hovorili, že by chceli viac včielok, len im na to chýbali peniaze. Do toho občas prišiel medveď (keďže včelárime
v Nízkych Tatrách), zlodeji úľov, či klieštik (parazit)
a videl som, že rodičia museli investovať do všetkého
možného – do oplôtku proti medveďovi, fotopascí
a iných vecí – len nie do samotného rastu včelnice.

veci k lepšiemu bude zbytočná, ak nevytvoríme vzťah
mladých k prírode. Preto sa usilujeme o interaktívne
prednášky s ukážkovým úľom. Priemerný vek včelárov
v projekte je 30 rokov. Tak to chceme aj udržať. Mladí
dnes už o remeslo (nielen včelárske) nejavia záujem
hlavne preto, lebo sa neatraktívne prezentuje. Dávame
si robotu, aby fotky a videá boli na úrovni, aby sa mladí
nehanbili zaujímať sa o včelárstvo viac.

Podľa čoho vyberáte včelárov, s ktorými spolupracujete a ktorých projekty podporujete?
Pravdupovediac, máme čoraz náročnejšie podmienky a od včelárov požadujeme čoraz viac. Sú to
ale také jednoduché veci, o ktorých si myslíme, že by
Na akých hodnotách si projekt založil?
mali byť samozrejmosťou u každého včelára. Príjemná
Hlavne na transparentnosti. Ľudia, ktorí nás
komunikácia, pravidelné reporty adopcom o stave ich
podporia, majú možnosť osobnej návštevy u včelára
úlikov, skvelé vystupovanie a odbornosť. Vstup včelára
priamo na včelnici, kde si vedia osobne pozrieť, ako
do projektu nehodnotím len ja, ale aj dvaja odborne
boli finančné prostriedky využité. Určite je podmienkou pre akceptáciu včelára
vzdelaní včelári, ktorí mi
do projektu aj jeho pridaná
s tým pomáhajú. Každý
SVOJ ÚĽ SI MÔŽETE
hodnota pre spoločnosť, či
týždeň sa mi prihlási
už sú to prednášky pre deti ADOPTOVAŤ EŠTE DNES NA jeden až dvaja včelári,
zo základných či materže by sa radi pridali do
WWW.ADOPTUJUL.SK
ských škôl. Chceme, aby
projektu. Ja im vždy
adopcia nebola len taká transakcia medu za peniaze,
pošlem náš formulár s konkrétnymi otázkami na ich
ale vytvorenie dlhodobého vzťahu medzi včelárom
včelárstvo, vzdelanie, ciele s týmto remeslom a pod.
a adopcom.
Do 15 minút sa to dá poctivo vyplniť. Aj napriek tomu
už o 90 % „záujemcov” nikdy nepočujem. Myslím, že
Ako funguje adopcia a pre koho je určená?
je to tak dobré. Ak niekto nemá 15 minút čas o sebe
Adopcia úľa umožňuje prakticky komukoľvek poda svojej práci napísať, tak by pravdepodobne „flákal” aj
poriť včelárov z rôznych kútov Slovenska. Stačí prísť
komunikáciu s adopcami, aj reprezentovanie včelárov.
na našu webstránku a vybrať si včelára, ktorého chcete
podporiť. Z čiastky, ktorou nás podporíte, sa založí
Včelárstvo približujete mladým prostredníctvom zaučenia. Je práve toto prvý a najlepší
nový úľ, ktorý pomenujeme tak, ako si ľudia želajú
krok pre tých, ktorý chcú včelárstvo objaviť
(Včielky Zuzičky, Martinovičovci, Tu vládne Ema
a iné). Kým sa pracuje na úliku, posielame prvý balíček alebo sa mu chcú začať aktívne venovať?
Jeden z prvých krokov pre mladých, ktorý odpomedu zo zásob včelára, aby sme sa okamžite mohli
rúčame, je prihlásiť sa na SOŠ pod Bánošom na obor
odvďačiť za podporu. Neskôr, keď už je úlik hotový
včelára. Druhý spôsob, ako sa dostať do remesla, je taký
a plný včielok, pozývame adopcu priamo k svojmu
tradičný – cez učňovstvo. Je trochu náročnejšie nájsť
úliku vyskúšať si včelárstvo. Pre ľudí pripravujeme
si včelára, ktorý má vedomosti, stále na sebe pracuje,
okrem práce so včelami aj ochutnanie medu priamo
vzdeláva sa a je ochotný sa o to s niekým podeliť. Nedá
z rámika, degustáciu medoviny, či iné zaujímavosti.
sa zaučiť u ktoréhokoľvek včelára z projektu, preto,
Prvý med, ktorý sa stočí z adoptovaného úlika, ide
ak sa niekto mladý prihlási, pristupujeme k tomu dosť
v druhej debničke znovu adopcovi – ako med priamo
individuálne podľa lokality, z ktorej je. Hlavne chceme
od jeho/jej včielok.
umožniť mladým bez nejakého rizika vyskúšať, či je
toto remeslo pre nich. Na začiatok včelárenia potrePrečo sa oplatí adoptovať si úľ? Čo adopcia
bujete investíciu približne 2 000 eur a učňovstvom
podporuje?
chceme od tohto mladých odbremeniť. Aj staršia geneV projekte sa snažíme už dlhšiu dobu nerobiť veci
rácia má záujem sa zaučiť, pre nich je preto tá možnosť
len okolo adopcie. Snažíme sa edukovať dospelácku komunitu online, ako aj mladú komunitu (deti)
adopcie a osobných návštev úľa.
offline. Sme si istí, že akákoľvek naša snaha posunúť

Alžbeta Molnárová Foto: Adam Gandžala, adoptujul.sk
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BC Bonacure od Schwarzkopf
Professional prichádza v novej podobe
Schwarzkopf Professional využíva 120 rokov skúseností s vývojom
prelomových vlasových technológií a predstavuje najnovší rad s Advanced
Technology pre jednoducho krásne vlasy.
Pokročilá technológia –
jednoducho krása!
BC Bonacure zabezpečuje každému zákazníkovi krásne vlasy rovnako v kaderníckom
salóne, ako aj v pohodlí domova – a to vďaka
špeciálnym trendovým technológiám pre
všetky typy pokožky, ktoré boli inšpirované
starostlivosťou o pleť, a tiež vďaka prelomovej
micelárnej technológii.

Tipy na darčeky pre

SUPERHRDINKY všedných dní

N

aše mamy sú synonymom pre supersilu. Lásku,
starostlivosť a nehu, ktorými nás každodenne obdarúvajú, by sme im mali opätovať aj my. Doprajte
svojim láskavým mamám minimálne toľko, koľko
ony dopriali vám. Prinášame vám pár tipov na darček pre vaše mamičky, mamy a mamulienky k ich sviatku – Dňu
matiek (13. máj.).

Prekvapte jedinečnosťou
Prekvapte svoju mamku niečím tak jedinečným, ako je ona
sama! Napríklad z lásky darovanými voňavými produktmi, vďaka ktorým zažije príjemné (a zaslúžené!) chvíľky relaxu.

Potešte dvakrát, vyberte Charity Pot
Alebo ju obdarujte „dobročinným“ téglikom krému na ruky
a telo, ktorý je veľmi osožný – a nielen pre pokožku. Ak darujete
maminke Charity Pot, podporíte aj malé projekty a aktivistické skupiny, ktoré často bývajú v najlepšej pozícii, aby dokázali
presadiť skutočnú zmenu s pomocou obmedzených zdrojov.
Lush venuje z každého predaného téglika 100 % pre tieto drobné
organizácie, ktorým poskytnuté prostriedky slúžia ako podaná
pomocná ruka, aby mohli pokračovať vo svojej záslužnej práci.
Ide prevažne o projekty v súlade so zásadami a hodnotami udržateľnej značky kozmetiky Lush – o projekty z oblasti životného
prostredia, práv zvierat a ľudí.

Služby dostupné vo vašom
salóne: 10-minútová expresná
vlasová terapia
Vďaka špeciálnym zložkám obsiahnutým
v rade BC Bonacure, zloženiu výrobkov a novým špičkovým produktom môžu kaderníci
v salóne poskytovať expresnú starostlivosť
na objednávku a uspokojiť tak individuálne
vlasové potreby všetkých klientov len za 10
minút.

BC Peptide Repair Rescue –
výživná terapia
Zvráti trojročné poškodenie iba jedinou
aplikáciou.
BC Hyaluronic Moisture Kick – rehydratujúca terapia
Suché vlasy sú 100 % vyživené a o 85 % sa
ľahšie češú.
BC Q10 + Time Restore –
omladzujúca terapia
Omladzuje zrelé vlasy.
BC pH 4,5 Color Freeze –
terapia proti blednutiu farby
Prvá vlasová terapia, ktorá uzamkne farbu vo
vnútri vlasov a zabraňuje ich vyblednutiu.
BC Keratin Smooth Perfect –
terapia proti krepovateniu vlasov
Vyskúšajte až štyri dni bez krepovatenia
vlasov!

NÁŠ TIP:

Vyberajte z kolekcie kvetinových mydiel
ku Dňu matiek, ktorých dizajn je vytvorený
inovatívne – na 3D tlačiarni. Objednávať
môžete z online obchodu cz.lush.com, ktorý
doručuje aj na Slovensko.
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Trendové technológie
inšpirované starostlivosťou
o pleť
Produkty BC Bonacure obsahujú tie najlepšie preverené technológie starostlivosti o pleť,
ako je hydratujúca kyselina hyalurónová,
ošetrujúce peptidy a pH 4,5, ktoré uzatvára
farbu vo vlase. Objem dodáva kolagén, uhladzujúci keratín a omladzujúci koenzým
Q10 +. Vďaka tomu nájdete v rade BC Bonacure produkt pre každý typ vlasov.

BC Collagen Volume Boost –
objemová terapia
Zažite pocit plnšieho objemu po dobu až
troch dní!
Alžbeta Molnárová
Foto: Lush
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POD POKRIEVKOU

MÁJOVKY

Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Máme
o nej vzletnejšie predstavy, ale pravdou je,
že ak drahému naložíte zdravú „lakocinku“,
miesto vystávania pri sporáku ho vytiahnete
na výlet a v šatách zažiarite štíhlejšia než
kedykoľvek predtým, mohlo by to na vzťah
pôsobiť blahodarne. Vyskúšajte naše tri
májové tipy!

D

Zamilujete
si ho!

N

a nový Májový mix od Mixit-u by
sa dali spievať oslavné ľúbostné ódy.
Lahodná ovocná čokoláda sa dokonale „rýmuje“ s mrazom sušenými čerešňami,
malinami a ríbezľami. Mix ovsených vločiek,
ovsených lupienkov, mandlí na plátky, kešu
orechov, pečených vločiek, arónie v bielej
čokoláde, lyofilizovaného ovocia a čokoládových krupiek roztancuje aj tie najnáročnejšie
chuťové poháriky. A ako sa tento love song
„skladá“? Stačí otvoriť s láskou dizajnový
tubus Májového mixu, vsypať delikatesu do
misky a zaliať ju teplým (hoci aj rastlinným)
mliekom. Vyskúšajte – je vyladený do poslednej noty! 600-gramové balenie Májového
mixu kúpite za 9,90 €.

WWW.MIXIT.SK

34 www.frisko.media

Sladký život

Vy relaxujte, on mixuje
osť bolo vzdychania, že sa kvôli
a varí za vás
vareniu nikam nedostanete.

WWW.ORAVA.EU

Žiadne prácne miešanie, mixovanie, prelievanie z nádobky do hrnca
– predstavte si, že by stačilo vložiť
ingrediencie do jedného spotrebiča a on
by sa postaral o všetko, zatiaľ čo vy si
užívate zaslúžený relax. Mixér s funkciou varenia Orava RMH-900 krája,
mixuje, varí, mieša, jedlo udrží teplé
aj po dovarení a vďaka funkcii odloženého štartu ho pripraví na minútu
presne, len čo sa po jarnom výlete
vyzujete z turistických topánok. Osem
prednastavených programov je viac
než dosť na výber z pestrého repertoára
teplých a studených polievok, detských
príkrmov, omáčok, mliečnych kokteilov, smoothies a osviežujúcich drinkov. Bezpečnostná ochrana spotrebiča
a nízky príkon vám umožnia vzdialiť
sa z kuchyne bezstarostne za jarnými
zážitkami, zatiaľ čo on si to odpracuje za
vás. Môže byť váš za 59 €.

Detox a štíhle
krivky po dúškoch

V

A

k sa vám už na raňajky objedol chleba so šunkou, vyskúšajte dva recepty na poctivú nakladačku energie, ktorú
vám prináša majster na slovo vzatý – bratislavské bistro
Žufaňa. Vychýrené kaše a dolky vás naštartujú do nového dňa
priamo v ich útulnej prevádzke na Dulovom námestí 4 v Bra-

tislave. Ak to však máte trochu „od ruky“, pripravte si ich u vás
doma – zaránky alebo kedykoľvek počas dňa. Blízkym vyčarujete
blažený úsmev na tvári, sladko na jazyku aj pri srdci a k piedestálu dokonalej mamky či manželky budete zas o pár schodov
vyššie.

MAKOVÉ ŠTEDRÉ DOLKY
Ako na to:

4

1/4 kocky droždia zmiešajte vo väčšej mise
s 35 g práškového cukru a štipkou soli.
Poriadne vymiešajte, kým nebude zmes
tekutá. Pridajte 1/4 litra mlieka a 1 vajce a zas
poriadne vymiešajte. Do zmesi za stáleho
miešania vsypte 25 g mletého maku, 25 g
makovej múky a 150 g hladkej múky a poctivo
vymiešajte metličkou na cesto. Vzniknuté cesto
nechajte kysnúť prikryté utierkou 2 až 2,5
hodiny na teplom mieste. Po vykysnutí pečte
dolky na rozpálenom oleji z oboch strán. Osušte
ich papierovou kuchynskou utierkou, aby
neboli mastné. Prelejte rozpusteným maslom,
servírujte s osladeným tvarohom, slivkovým
lekvárom a pečenými vlašskými orechmi.

porcie

iac výdrže a vitality, lepšie trávenie,
kvalitnejší spánok, silnú imunitu,
čistejšiu pleť, pevnejšie vlasy, nechty
a štíhlejšiu líniu môžete mať po aplikovaní
detoxikačnej kúry Neera, ktorá vaše telo
zbaví nahromadených odpadových látok,
jedov a hlienu a opäť v´ ňom naštartuje jeho
prirodzené procesy. Základ tvorí stromový
sirup Neera – najčistejšia miazga juhoázijských
paliem a najkvalitnejší kanadský javorový
sirup stupňa C+, ktorý je umne vybalansovaný
WWW.NEERA.SK
v kombinácii s čerstvou citrónovou šťavou,
vodou a kajanským korením. Detoxom po
dúškoch nahraďte tuhú stravu raz denne namiesto večere, pravidelne jeden deň
v týždni alebo v rámci 10-dňového Neera detoxu. Hladovať nebudete, keďže pitím
výživného Neera nápoja dostane vaše telo denne 400 – 500 kalórií, minerály,
stopové prvky a jednoduché cukry. Očistiť sa a zhodiť kilá tak zvládnete bez stresu
a škvŕkania v žalúdku. Viac informácií na 0948 042 713 a na

KOKOSOVÁ KAŠA S PEČENÝM BANÁNOM

Stanislava Murínová
Foto: archív firiem

Autor receptov: Žufaňa
Foto: kaša – Alex Raven, dolky – Matej Kmeť

4

porcie

Ako na to:
Vyhrejte rúru na 180 0C a 20 minút v nej
pečte banán aj so šupkou. Odvážte si
60 g guľatozrnnej ryže a dajte ju variť
v 500 ml vody so štipkou soli. Nechajte ju
prevrieť a hneď stíšte na slabý plameň.
Občas miešajte. Upečený banán ošúpte
a rozmixujte s 200 ml kokosového mlieka.
Mix dolejte do ryžovej zmesi. Chvíľu
povarte, potom prisypte 70 g ryžových
vločiek a 50 g strúhaného kokosu. Kašu
oslaďte agávovým sirupom (cca 0,8 dcl).
Dochuťte šťavou z limetky. Na záver do
kaše vmiešajte 1 ČL chia semiačok.
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BÝVANIE

STAVBA DOMU – I. ČASŤ

Vyberáme
stavebný pozemok
Výstavba rodinného domu a následný život v ňom má svoje nepopierateľné výhody.
Čoraz viac ľudí uteká z preplnených a neosobných bytových domov do pohodlia
rodinného domu. V najbližších číslach nášho časopisu sa budeme podrobne venovať
stavbe domu. Postupne sa dozviete, čo vás bude čakať, na čo sa pripraviť, aké rôzne
možnosti výstavby sú dostupné a mnoho ďalších informácií. Ak ste sa rozhodli pre
výstavbu rodinného domu, je logické, že najprv budete potrebovať stavebný pozemok.
Viete, podľa čoho a na základe akých parametrov si ho vybrať?
36 www.frisko.media

Ktoré ukazovatele sú
kľúčové pre výber pozemku?
Stavebný pozemok väčšina z nás nekupuje každý deň, a tak je toto asi prvá
a najzákladnejšia otázka, ktorá nám napadne. Existuje viacero faktorov, ktoré
by sme mali zvážiť, a následne sa podľa
nich rozhodnúť.
Lokalita
V prvom rade by sme sa mali zamyslieť
nad širšou a užšou lokalitou. Pod pojmom širšia lokalita ide o výber konkrétneho mesta, niektorej z mestských častí,
alebo dediny. V prvom rade je potrebné
ujasniť si, či chcete bývať niekde v meste,
alebo na dedine. Do úvahy vezmite svoje
citové a rodinné väzby, svoj životný
štýl a ďalšie faktory, napr. dochádzanie
za prácou, vzdialenosť do práce, školy
či škôlky, dostupnosť MHD či autom,

ako aj občiansku vybavenosť. Ak máte
v tomto jasno, na rad prichádza výber
užšej lokality. To je konkrétny pozemok a jeho bezprostredné okolie. Ak ste
našli pozemok, ktorý by sa vám páčil, je
potrebné zvážiť pozitívne a negatívne
faktory v jeho tesnej blízkosti. Komunikácie, rušnosť v okolí pozemku, aktivity
susedov. Okrem toho či je v blízkosti
nejaký vodný tok, aký je terén pozemku, orientácia na svetové strany. Pred
samotnou kúpou pozemku je vhodné
informovať sa o územnom pláne mesta.
Všetky informácie si môžete zistiť na
katastrálnom alebo stavebnom úrade.
Prečo je to dôležité? Takto budete vedieť, aký je plán s daným okolím pozemku do budúcnosti, aké sú obmedzenia na
tomto území a za akých podmienok je
povolená výstavba. Určite by ste neradi
po pár rokoch zistili, že neďaleko vášho

domu sa bude stavať frekventovaná cesta
alebo priemyselná zóna.

Veľkosť pozemku
Dôležitú úlohu zohráva aj veľkosť
pozemku. Túžite po malom, útulnom
domčeku, alebo po poriadnom viacgeneračnom dome? Podľa toho by ste si
mali vybrať aj pozemok. V priemere sa
pohybujú výmery stavebných pozemkov
od 600 do 1 000 m2. Ak si vyberiete malý
rodinný domček, postačí vám aj plocha okolo 600 m2. Ak túžite po veľkom
rodinnom dome, plocha parcely by mala
byť približne 1 000 m2. Avšak pri väčšom
pozemku už môžete rátať aj s okrasnou
záhradou, rekreačnými plochami a podobne. S rozlohou pozemku úzko súvisí
aj projekt rodinného domu. Vždy pamätajte na zlaté pravidlo, že čím menší je
pozemok, tým by mal byť dom tvarovo
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V tomto prípade sa môže udeliť právo
na používanie na príjazd alebo ďalším
riešením je spoluvlastníctvo cesty.

Inžinierske siete
Okrem napojenia na cestné komunikácie je veľmi dôležité aj pripojenie na inžinierske siete. Pod týmto
pojmom rozumieme napojenie na
vodovod, elektrinu, kanalizáciu, plyn,
telefón a podobne. Najlepším riešením je, ak sú inžinierske siete pri hranici pozemku. Vtedy nemáte žiadne
dodatočné náklady na ich privedenie.
Keď inžinierske siete nie sú privedené
k hranici pozemku, je nevyhnutné
zistiť si, či v danej lokalite sú a aké sú
možnosti ich napojenia. V tomto prípade budú náklady na stavbu vyššie.

jednoduchší a rozmerovo menší. Často
sa na toto pravidlo zabúda a potom
je výsledný efekt neestetický a hlavne
nepraktický. Popri veľkosti pozemku je
vhodné všimnúť si aj jeho tvar. Všeobecne platí, že najvhodnejšie pozemky pre
výstavbu rodinného domu sú tie ob-
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dĺžnikové. Presné rozmery pozemku sú
dôležité kvôli tomu, aby ste vedeli, či sa
naň zmestí domček, ktorý ste si vybrali.

Prístup na pozemok
Medzi rozhodujúce faktory určite patrí
aj to, aký je prístup na pozemok. Určite

je vhodné zvoliť si taký, kde je bezproblémový prístup, čiže na pozemok
sa vieme dostať priamo z príjazdovej
komunikácie. Niekedy nastane situácia,
že sa k stavebnej parcele dostaneme iba
cez cudzí pozemok. Vtedy je potrebné
vopred vyriešiť túto situáciu aj právne.

Právne vzťahy k pozemku
Pred samotnou kúpou je potrebné
preveriť si, či sú jasné právne vzťahy
k pozemku. Predávajúci by mal byť
výlučným vlastníkom pozemok a kúpna zmluva by mala byť bez problémov
vložená na kataster nehnuteľností.
Na miestnom katastrálnom úrade si
zistite, či na pozemok nie je uvalené
vecné bremeno, alebo tzv. ťarcha, čo
znamená právo tretej osoby.
Taktiež je vhodné informovať sa
o hladine spodnej vody a geologických podmienkach, ktoré vám prezradia, aká je únosnosť pôdy, či hrozí
možnosť zosuvov a podobne. Ak ste
sa rozhodli niektorý pozemok kúpiť,
je potrebné získať znalecký posudok,
na základe ktorého sa pozemok ocení.
Následne sa uzatvára kúpno-predajná zmluva, ktorú by mal spracovať
právnik. K vypracovaniu tejto zmluvy
sú potrebné ešte podklady ako znalecký posudok, list vlastníctva a kópia
katastrálnej mapy s vyznačeným
pozemkom. Po uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy je nevyhnutné
prevod vlastníctva zapísať do katastra
nehnuteľností.

VODERADY
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LEN 4 RODINNÉ DOMY

DARČEK
traja mušketieri na pomoc
VÝHODNÁ CENA!

PRE PRVÝCH DVOCH KUPUJÚCICH

• robotický čistič okien
• robotický vysávač
• robotická kosačka

248 888 €
Cena zahŕňa DPH, pozemok, projektovú dokumentáciu,
dodávku stavby na kľúč, oplotenie a finálne terénne úpravy!

pozemok k domu
zastavaná plocha
úžitková plocha
obytná plocha

700 m
156 m2
280 m2
159 m2

2

ZÁKLADNÁ VÝBAVA DOMU:
tepelné čerpadlo
rekuperácia vzduchu
inteligentné ovládanie
podomietkové vonkajšie žalúzie
vybavenie kúpeľní aj so zariadením
vo vyššom štandarde

MIESTO STAVBY:

4
3
2
1

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
BEZ KOMPROMISOV

SPÁLNE
KÚPEĽNE
ŠATNÍKY
KUCHYŇA

SPOJENÁ S OBÝVACOU
IZBOU A JEDÁLŇOU

Martina Zvolanská
Foto zdroj: Krisztián Gútay, Eva a Matej Babuliakovci,
NIKE Építésziroda

+421 (0)948 716 143

slorhomesk@gmail.com

west 3/2018 39

facebook.com/slorhome/

BÝVANIE

ČAKÁ NÁS UTLMENIE HYPOTEKÁRNEHO TRHU?

na Zedníková. Do úverového stropu sa však nezapočítava
len hypotekárny úver, ale aj leasing, spotrebný úver, časť
limitu z kreditnej karty...
Zavedené novinky môžu dosť výrazne utlmiť kúpu
nehnuteľností a poskytovanie úverov na Slovensku. Ľudia
však potrebujú bývať, a tak tieto sťažené podmienky budú
hrať do karát najmä prenajímateľom nehnuteľností. „Keďže
sa prístup k hypotekárnemu financovaniu bývania sťaží, ľudia
budú odkázaní žiť v podnájme. Čo, samozrejme, zasa môže
spôsobiť zvýšenie cien podnájmov. Odporúčam preto všetkým,
ktorí uvažujú o kúpe nového bývania, aby to stihli do 30. 6. 2018.
Cesta k nehnuteľnosti bude po tomto dátume naozaj ťažšia,“
hovorí Ing. Zuzana Zedníková za spoločnosti Deluvis.
Zavedené zmeny spôsobia, že získať úver v banke bude
oveľa komplikovanejšie. Existujú teda obavy, že sa ľudia
budú snažiť získať financie inak. „Bohužiaľ, obávam sa,
že ľudia v snahe získať dodatočné financie budú siahať aj po
alternatívnych možnostiach, ktoré nie sú regulované. Tu však
odporúčam dať si veľký pozor, keďže sa môžu veľmi ľahko dostať
do vážnych problémov v prípade nesplácania. Preto je dôležité,
aby ľudia vyhľadali špecialistu na financovanie bývania, ktorý
im pomôže nájsť vhodné riešenie ich situácie,“ dodáva Ing.
-red- Foto: pixabay.com
Zuzana Zedníková.

ZDRAŽIEŤ MÔŽU
NAJMÄ PODNÁJMY
Ž
iadatelia o úver to budú mať od leta zasa o niečo ťažšie.
Národná banka Slovenska sa v poslednej dobe snaží
všemožne zabrániť neprimeranému zadlžovaniu obyvateľstva. Slováci sa totiž v posledných rokoch zadlžujú
najrýchlejšie z celej eurozóny. Výrazne tomu pomáhajú nízke
úrokové sadzby v bankách. Dostupnosť úverov pôsobí na zvýšenie dopytu po nehnuteľnostiach, takže v poslednom období
developeri vyťahovali zo šuplíkov aj dávno odložené projekty
a nové byty rastú ako huby po daždi. Navyše, zvýšený dopyt po
nehnuteľnostiach v posledných rokoch vyhnal ceny nehnuteľností do astronomických výšok.
„Keďže chceme mať na Slovensku zdravú ekonomiku a zdravý
bankový systém, je logické, že sa hľadajú opatrenia, ako tento proces
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zadlžovania sa zastaviť. Ceny nehnuteľností neklesnú, pokiaľ bude
vysoký dopyt zo strany kupujúcich. A najjednoduchšou cestou, ako
znížiť dopyt, je obmedzením prístupu obyvateľstva k úverom,“ hovorí
Ing. Zuzana Zedníková zo spoločnosti Deluvis.

Národná banka preto zavádza nový pojem, tzv. úverový strop
– Dept To Income (DTI), s ktorým sa budú žiadatelia o hypotekárny úver od leta stretávať.
„Od 1. júla 2018 budú banky poskytovať hypotéky maximálne len
do výšky 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Táto hranica bude
v nasledujúcom období ešte výraznejšie klesať. Úverový strop (DTI)
vám zasa určí maximálnu výšku vášho celkového úverového zadlženia. Ak je váš čistý mesačný príjem vo výške 800 eur, úverový strop
bude 8-násobok ročného platu, teda 76 800 eur,“ pokračuje Ing. Zuza-

NARODENINOVÁ AKCIA
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.
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!

Objednávam ročné adresné doručovanie časopisu:
Cena ročného adresného doručovania:
friško
5 €/rok Meno a priezvisko
štvrťročník

friško west
mesačník

10 €/rok

friško kisalföld

10 €/rok

mesačník v maďarskom jazyku

Ulica a číslo domu
Mobil

PSČ

NARODENINOVÁ AKCIA
friško + west

12 €/rok

friško + kisalföld

12 €/rok

west + kisalföld

17 €/rok

friško + west + kisalföld

20 €/rok

Mesto
E-mail

Dátum

Podpis

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 obchodnými podmienkami na www. gowest.sk/
sk/article/predplatne/obchodne podmienky/ oboznámil a súhlasím s nimi. Vyplnením tohto objednávkového kupónu
dávam
súhlas
vydavateľ-redFoto:
pixabay.com
stvu 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 na objednavka@friskomedia.sk
west 3/2018

Adresné doručovanie môžete objednať aj telefonicky na 0907 700 611.
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PORADŇA

ZELENÉ INVESTÍCIE CHCÚ AJ SVETOVÍ LÍDRI.
U NÁS SÚ DOSTUPNÉ UŽ NIEKOĽKO ROKOV

Z

ačiatkom kalendárneho roka prišli
vedci z americkej NASA s pozitívnou informáciou: Ozónová diera
sa začala zmenšovať. Napriek tomu
čelili Spojené štáty a Kanada extrémnym
mrazom a záplavám. V Austrálii sa pre zmenu blížili teploty k 50 stupňom Celzia. Ani
u nás nie je bežné, aby sa záhradkári starali
o svoje rastliny v januári s úsmevom na tvári.
To, že s klímou nie je všetko v poriadku, už
začali riešiť aj svetoví lídri. Koncom roka sa
vrátili k Parížskej klimatickej dohode z roku
2015. Pomôcť majú investície do obnoviteľných zdrojov. U nás je to však možné už
dlhšie. Prečítajte si rozhovor s Mgr. Michalom Šimom, členom predstavenstva Arca
Brokerage House o.c.p. a.s.
V novembri sa štáty OSN stretli v Bonne, aby sa vrátili k praktickej stránke
Parížskej dohody. Jedným z riešení, ako
bojovať s nárastom celosvetových priemerných teplôt a emisiami, sú zelené
investície a fondy. Prečo sa svetoví lídri
rozhodli podľa vás pre túto alternatívu?
Podpora produkcie elektrickej energie
prostredníctvom obnoviteľných zdrojov
energií je celoeurópskou témou a prioritou.
Európska únia sa zaviazala navýšiť súčasný podiel ekologicky vyrobenej energie
z cca 16 % na 30 % do roku 2030. Zároveň
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prostredníctvom podpory obnoviteľných
zdrojov energie nasledujú všeobecný trend
v podobe ekologického prístupu a zlepšenia
životného prostredia. Ďalším dôvodom je
zníženie cezhraničnej energetickej závislosti
a, naopak, podporenie domácej produkcie
a sebestačnosti. Podpora zelených investícií
tak má nielen environmentálny a hospodársky, ale aj strategický význam.
Ako vyzerajú zelené investície v praxi?
Ťažiskovú časť inštalovaného výkonu
predstavujú hlavne fotovoltaické články
a panely, ktoré poznáme v podobe solárnych
parkov. Ich hlavnou výhodou je pomerne
nízka obstarávacia cena, vysoká účinnosť
a nenáročná údržba s nízkym poistným
krytím. Ďalšie inštalácie s minoritným
podielom sú vodné elektrárne, bioplynové
stanice, kogeneračné jednotky a aktuálne sú
v príprave aj veterné parky, ktoré sú známe
svojou vizuálnou kulisou. Elektrická energia
pochádzajúca z obnoviteľných zdrojov energií je vykupovaná vo vyšších tarifách priamo
vládou Slovenskej republiky, a to s cieľom
zatraktívniť tento sektor a prilákať nových
investorov.
Ktorú z alternatív odporúčate vy?
Na nákup inštalácií je, samozrejme,
potrebná finančná likvidita. Peniaze určené

na kúpu predstavujú zväčša vlastný alebo
úverový kapitál. Cudzie zdroje sa môžu
získať prostredníctvom tzv. dlhovej služby,
napríklad formou vydania dlhopisov alebo
investičného fondu, prevažne fondu kvalifikovaných investorov. Korporátne dlhopisy
predstavujú akúsi formu pasívneho investovania, kde je pre investora vopred známe
úrokové vyhlásenie v podobe kupónu a fixne
vyplácaného úroku zväčša raz alebo dvakrát do roka. Miernou nevýhodou je limit
návratnosti investície determinovaný výškou
úroku. Druhou, progresívnejšou možnosťou
je investícia prostredníctvom investičného
fondu, ktorý odzrkadľuje reálnu výkonnosť
danej inštalácie, prípadne viacerých. Výnos
v tomto prípade nie je fixne daný, je cielený,
často v rámci výkonnosti prekonáva aj dlhopisové investície v danom segmente. Hlavnou výhodou je ľahká predikcia výkonnosti
z titulu ustáleného výkonu a zabezpečeného
odberu elektrickej energie. Investície tohto
typu preferujú investori aj z toho dôvodu, že
majú vysokú rezistenciu na vývoj akciových
a kapitálových trhov, veľmi nízku volatilitu
a prakticky minimálnu šancu na záporné
zhodnotenie.
Na Slovensku je táto forma investícií
k dispozícii už dlhšie. Predbehli sme ešte
samotnú Parížsku dohodu...
Investície do obnoviteľných zdrojov energií sa začali u nás významnejšie objavovať po
roku 2010, tento trend však prišiel zo západnej Európy, kde nebolo výnimkou vydávanie
dlhopisov so splatnosťou viac ako 20 rokov.
Tento druh investovania sa tak postupne
dostal do povedomia verejnosti aj u nás.
Aké konkrétne možnosti teda máme?
Investície sú u nás možné prevažne prostredníctvom nákupu korporátnych dlhopisov, emitované spoločnosťami zaoberajúcimi
sa obnoviteľnými zdrojmi energií, kde odporúčame tzv. verejné emisie, verejne obcho-

dované cenné papiere podliehajúce regulácii
kapitálového trhu. Tu nie je výnimkou
možnosť investície už od 1 000 eur. Druhou
možnosťou je investovať prostredníctvom
investičného fondu, napríklad prostredníctvom fondu kvalifikovaných investorov – tu
sú však potrebné určité znalosti a skúsenosti,
ako aj vyšší stupeň finančnej bonity, t. j.
vyššia minimálna investícia.
A čo väčšie spoločnosti?
Možnosti sú prakticky rovnaké ako
u jednotlivcov, za zmienku a doplnenie stojí
možnosť stať sa priamym spoluinvestorom
prostredníctvom kapitálového či majetkového vstupu do danej entity zaoberajúcej sa
podnikaním v sektore obnoviteľných zdrojov
energií.
Ak sa rozhodnem pre zelenú investíciu, na čo je dôležité zamerať sa?
Je potrebné sa sústrediť na zladenie svojich
investičných cieľov a očakávaní i parametrov
danej investície. Ďalšou z hlavných vecí je
informovať sa, na čo sú konkrétne zdroje
použité a či reálne dochádza k ich zhodnoteniu prostredníctvom napĺňania podnikateľského zámeru. Dôležitým parametrom je tiež
prípadná likvidita, t. j. schopnosť premeny
finančného nástroja na disponibilné peňažné
prostriedky.
Aké sú ich výnosy?
Vo všeobecnosti je možné artikulovať ten
názor, že návratnosť investícií do obnoviteľných zdrojov energií je zaujímavá a výnosy
sú vo všeobecnej miere hodnotené ako
atraktívne. Samotné výnosy, vzhľadom na
inštalovaný výkon a následný odber elektrickej energie, sú ľahko predikovateľné a minimálne volatilné. Znamená to, že „kolísavosť“
výnosov je minimálna a v ročnom vyjadrení
sa často u vybraných investičných fondov
pohybuje na hranici takmer dvojciferného
percentuálneho zhodnotenia.
(me)
Arca Brokerage House
Foto: internet

PRACOVNÝ ÚRAZ

B

ezpečnosť a ochrana
zdravia zamestnancov by mala byť primárnou povinnosťou každého zamestnávateľa.
V rámci pracovnoprávneho
výkonu sa môže na pracovisku u zamestnávateľa stať pracovný úraz, ktorý
utrpí zamestnanec pri výkone svojho povolania. Avšak čoraz viac sa stretneme so situáciou, kedy zamestnávatelia mylne vykladajú
definíciu pracovného úrazu, čím sa dostávajú
do kolízie s právnymi predpismi a zároveň
ukracujú zamestnancov o nároky vyplývajúce
zo zákonov.
V zmysle § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník
práce“) možno definovať, čo sa považuje za
pracovný úraz: „Pracovný úraz je poškodenie
zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti
s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym
a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ V tejto
súvislosti je potrebné poukázať aj na príslušné
ustanovenie § 220 ods. 3 Zákonníka práce,
ktoré bezprostredne súvisí s pracovným
úrazom: „Ako pracovný úraz sa posudzuje aj úraz,
ktorý zamestnanec utrpel pre plnenie pracovných
úloh.“ Pod slovným spojením plnenie pracovných povinností sa rozumie výkon pracovných
povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú
z pracovnoprávneho vzťahu alebo predstavujú
činnosti, ktoré vykonáva zamestnanec na príkaz zamestnávateľa, či činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. Za priamu súvislosť sú
označované úkony potrebné na výkon práce,
úkony počas práce zvyčajné, úkony potrebné
pred začiatkom práce alebo po skončení.
Z tohto pohľadu zastávame názor, že je
nevyhnutné pri posudzovaní pracovného
úrazu zobrať do úvahy všetky okolnosti
prípadu a vyhodnotiť ich vo vzájomnej
súvislosti, či sa stal pracovný úraz na pracovisku u zamestnávateľa, či sa stal počas
prestávky v práci, alebo na pracovnej ceste,
prípadne na ceste do zamestnania. Až po
vyhodnotení všetkých dôležitých aspektov
určiť, či daný úraz možno kvalifikovať ako
pracovný úraz.
Mgr. Lucia Váryová, advokátska koncipientka
Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.
doktorandka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Predaj
mininakladačov
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TECHNIKA

S HUDBOU
NA BICYKLI

https://goo.gl/ZYUDJB

V

edci dokázali, že počúvanie
hudby znižuje námahu a zároveň zvyšuje energetický výdaj
a telesnú vytrvalosť. Pri počúvaní hudby pri bicyklovaní cez slúchadlá
pri priemernej hlasitosti 40 až 60 dB však
len ťažko budete schopní vnímať zvuky
okolitej premávky, v mnohých krajinách
je preto nosenie slúchadiel počas jazdy
zakázané. Bluetooth reproduktor 52
SPEAKER pre milovníkov cyklistiky má
vyladený, kvalitný zvuk optimalizovaný
pre exteriérové využitie a dá sa jednoducho, no pevne namontovať na rukoväť
alebo hornú tyč akéhokoľvek bicykla
pomocou držiaka a gumových krúžkov
v balení. Keďže je kompatibilný s držiakom
navigácií Garmin, dá sa k nemu pripojiť aj
52 SPEAKER. Dôležité tlačidlá (zapnutie,
vypnutie, prehrávanie, posun skladieb

Festival priniesol novinky,
ale i pár nedostatkov
V Trnave, na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa od 13. do 15.
apríla 2018 konal v poradí už 3. ročník festivalu venovanému hrám, hráčom a hraniu – UniCon.

vpred a vzad a ovládanie hlasitosti) umožňujú ľahkú kontrolu, aj keď potrebujete
pozerať pred seba. Režim Activity vám
poskytne zdokonalený, výrazný zvuk počas
jazdy v noci alebo vo veternom prostredí.
V režime Normal je zvuk bohatší a hlbší
na každodenné počúvanie. Reproduktor
je odolný voči vode a prachu, vonkajší
obal má z eloxovaného hliníka a odolného

polyméru. Vďaka integrovanej lítium-polymérovej batérii s kapacitou 750 mAh má
výdrž až 7 hodín a dá sa s ním aj telefonovať a počúvať rádio. S výkonom 2 W, rozmermi 47 x 92 x 27 mm a hmotnosťou len
80 g je dostupný v troch farbách. V predpredajovej zľave stojí spolu s prepravným
približne 56 eur a výrobca sľubuje doručenie ešte v júni.

NAJBEZPEČNEJŠIA
BEZDOTYKOVÁ
FILTRÁCIA VODY

A
https://goo.gl/UWTnrs
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ko zapnúť špinavými rukami vodovodnú batériu tak,
aby ruky ostali čisté a znovu sa nezašpinili od znečistenej páky batérie? AutoWater Pro
premieňa akúkoľvek vodovodnú batériu na bezdotykové a inteligentné
zariadenie, kedy vodovodný kohútik
zapnete bezdotykovo jednoduchým
pohybom v tesnej blízkosti zariadenia. AutoWater Pro je vybavené
jedným snímačom vľavo a jedným
naspodku zariadenia. V samotnom
zariadení sa skrýva kompozitný filter
s aktívnym uhlíkovým vláknom na

100 % odstránenie akýchkoľvek nečistôt vody. Aktívne uhlíkové vlákna
(ACF) v súčasnosti patria medzi
technológie s najúčinnejšou schopnosťou adsorpcie chlóru. Pri inštalácii zariadenia stačí pripojiť konektor
a nasadiť AutoWater Pro. Filter sa
predáva vo verzii pre kuchynské aj
kúpeľňové batérie. Na jedno nabitie
vydrží až 12 mesiacov a pomôže vám
dosiahnuť až 60 % úsporu použitej
vody. Najlacnejšiu single verziu filtra
si v predpredaji objednáte už za 65
eur vrátane poštovného, doručia
vám ho však najskôr v júli.
-red –

Foto: archív firiem

P

iatok trinásteho sa podľa povery považuje za nešťastný
deň. Strach z takéhoto piatku sa odborne nazýva paraskavedekatriafóbia alebo paraskevidekatriafóbia, ako
špeciálna forma triskaidekafóbie, čo v preklade znamená
strach z čísla trinásť. Ak však patríte k fanúšikom počítačových,
či stolových hier, zaujíma vás virtuálna realita, nesmeli ste chýbať na UniCone.
Prvé informácie, ktoré som našiel, vraveli, že UniCon sa uskutoční až v máji. No nakoniec sa termín posunul o mesiac skôr. Ešte
predtým sa na rôznych miestach v Trnave uskutočnila séria online
a offline turnajov, ktorých víťazi postúpili do finálových zápasov.
Tie sa odohrali priamo na UniCone. Kvalifikácie prebiehali napríklad v hrách Bulánci, BANG!, CS: GO 5v5, DOTA 2, Dragonball
Z a mnohých ďalších.
Festival priniesol mnohé novinky, ale i pár nedostatkov. Tou
prvou bolo rozdelenie festivalu na dve sekcie – online a offline. Online časť sa nachádzala na prízemí budovy, offline na
poschodí. Pri vstupe do budovy ma zaujala predpremiéra hry
Beat Saber, ktorú ste si mohli zahrať na dvoch kusoch Cyberith Virtualizeru. Nájsť ste tu mohli aj konzoly PlayStation 4,
Playstation VR či Xbox One.
V telocvični, kde sa po minulé roky konali rôzne turnaje,
dominovalo pódium, na ktorom prebiehali prednášky
a mohli ste sledovať aj finálne zápasy hier. V priľahlých miestnostiach sa nachádzala Retroherňa
a Bar. Retroherňa obsahovala skoro 20
starších počítačov, na ktorých ste si mohli
zahrať hry zo 70. až 90. rokov minulého
storočia.
Na poschodí si svoje miesto našla miestnosť plná stolových
a kartových hier. Druhá miestnosť patrila LARPistom a ich zbrojnici. Nachádzal sa tam aj kútik s fotostenou a ponuka nápojov
z Quest baru.
Piatkový program začal pre mňa turnajom v mobilnej hre Clash
Royale. Celé finále moderoval známy zabávač Andrej
Bičan. Ten si zahral aj jeden zápas, v ktorom prehral.
Jozef Pastucha
Foto: facebook.com

Víťaz tohto turnaja získal odmenu 100 unicoinov. Nasledovala prednáška filmového kritika Petra Konečného s názvom Večer najlepších
herných reklám.
V sobotu dopoludnia som navštívil UniCon so zámerom zúčastniť
sa otvorenia. I keď som tam prišiel v predstihu, otvorenie som zmeškal. Všetky hráčske atrakcie už boli v plnom nasadení. Na poschodí
v offline sekcii pribudol stánok UniConu, kde ste si mohli vyzdvihnúť zadania a plniť rôzne úlohy, za ktoré ste získali unicoiny. Za ne ste
mohli v závere akcie vydražiť niektorú z vecných cien. Bola to ďalšia
z noviniek.
Ako som sa tak potuloval po budove, zbadal som známu tvár. Na
UniCon zavítali aj chalani z Týždňa geeka – Marek Čabák a Juraj
Búry. Marek ako herný redaktor dokázal o počítačových hrách
rozprávať celé hodiny. Úspešne mu sekundoval Juraj, ktorý sa
zasa skvelo vyzná v stolných hrách. Títo dvaja sa veľmi dobre
dopĺňali. Návštevníkov tam bolo pomenej, čo možno pripísať
marketingu. Ale malo to svoje výhody – ak ste si chceli zahrať
hru, nemuseli ste čakať a stáť v rade. Pribudol aj druhý
predajný stánok. Ten prvý sa nachádzal pri vstupe do
budovy, mohli ste si tam kúpiť rôzne odznaky či prívesky. Druhý ponúkal na predaj zberateľské predmety.
Očakával som podobných stánkov viac.
Po krátkom odpočinku a obede som sa znova
vybral na UniCon. Spoločnosť mi robila dcérka. Hneď ako sme tam vošli, chcela vyskúšať
každú atrakciu. V Retroherni sme si zahrali
Minecraft, Dyna Blaster, Mortal Kombat
3. I keď som väčšinou hral ja, veľmi
sa jej to páčilo. Medzitým sa na
pódiu uskutočnila panelová diskusia
s názvom Úskalia lokálnej hernej žurnalistiky, ktorej sa
zúčastnil aj Marek Čabák.
I napriek menším nedostatkom som si UniCon
užil, hlavne sobotné popoludnie s dcérou. Verím, že
ostatní návštevníci tak isto. UniCon má budúcnosť,
ale bude si to vyžadovať ešte veľa práce.
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Vámbéryho pamätná stena
v Dunajskej Strede

Z HISTÓRIE

Portrét Ármina Vámbéryho...

JEHO MÚZOU BOLI
KNIHY A CESTY
M

Cholnoky Jenő – geograf, Almásy György – bádateľ
Ázie, Déchy Mór – geograf, Lóczy Lajos – geograf,
Vámbéry Ármin – bádateľ Ázie a cestovateľ, Sven
Anders Hedin – švédsky geograf

ÁRMIN VÁMBÉRY BOL SKÔR KARIERISTA AKO RODINNÝ TYP

áloktorý človek si môže sám vybrať dátum narodenia. Árminovi Vámbérymu, maďarskému cestovateľovi, autorovi a spisovateľovi, sa to podarilo. Narodil
sa vo Svätom Jure, v ortodoxnej židovskej rodine
v roku 1832. V tom čase volali túto oblasť aj Horné Uhorsko.
Vtedy vydávanie rodných listov nebolo povinné, sám Ármin
Vámbéry si teda časom stanovil dátum narodenia na 19. marca
1832.

Po hebrejsky u pekára
Malý Árminko bol výborný študent už od mladých školských
liet v Dunajskej Strede. Chodil do židovskej školy, kde sa vyučovalo v maďarčine, no neskôr, keď trochu vyrástol, ho matka
poslala brigádovať a zarábať k istému pekárovi, od ktorého sa
naučil hebrejsky. Nebol to však jediný jazyk, ktorým Ármin
Vámbéry hovoril. Okrem samozrejmej maďarčiny ovládal
latinčinu, francúzštinu a taliančinu. Sám vo svojich pamätiach
napísal, že v mladosti sa učil jazyky aj desať hodín denne.
46 www.frisko.media

Keď si pripil s kamarátmi na dvadsiate druhé narodeniny,
odišiel do Budapešti. Nadšenie pre jazyky ho priviedlo k turečtine a arabčine. Podrobnejšie si začal čítať Korán, zahorel túžbou
navštíviť moslimský svet, a preto sa v roku 1857 vybral na prvú
orientálnu cestu do Istanbulu. Zostal tam štyri roky, aby videl
život, tradície, kultúru a zvyky moslimskej kultúry. Z tejto cesty
a poznania moslimského sveta vznikli neskôr viaceré diela.

Doma nevydržal
Po návrate do Budapešti tam dlho nevydržal, bol na návšteve
v Rusku a neskôr využil ponuku z Anglicka. Okrem toho, v angličtine si chcel zabezpečiť vydanie knihy Cesty v strednej Ázii,
čo sa mu aj podarilo. Vďaka tejto knihe, rozprávaniu a cestám
sa Vámbéry stal medzinárodne uznávanou osobnosťou a doslova celebritou. V roku 1865 ho vymenovali za inštruktora pre
východné jazyky na univerzite v Škótsku.
Ármin Vámbéry podnecoval mnohé diskusie o pôvode Maďarov, napísal mnohé odborné diela a články a etnologické štúdie.

... a jeho cestovateľská
mapa.

Vtedy boli dva názory – niektorí tvrdili, že Maďari majú pôvod
v Uhorsku, iní, že prišli z Turecka. Vámbéry vychádzal najmä
z jazyka, poukazoval na to, že mnohé slovné spojenia a tvary sú
veľmi podobné s tými tureckými. Spísal vyše 300 starých slov,
ktoré boli významovo totožné s maďarskými. V turečtine bol
nesmierne dobrý – ovládal vyše 20 dialektov tohto jazyka.
Internetové stránky na Wikipédii píšu (ale ktovie, či je to
pravda, a nie legenda), že v Londýne sa spoznal so spisovateľom Bramom Stokerom, autorom knihy Dracula. Vraj tento
román konzultoval práve s Vámbérym. V origináli tejto knihy
totiž postava Dr. Van Helsinga vraj hovorí o svojom „priateľovi
Armíniovi z Budínsko-pešťskej univerzity..."

Rodina bola bokom
O manželstve Ármina Vámbéryho sa nikde podrobnejšie
nepíše. Uvádza sa akurát, že mal radšej zrejme knihy ako svoju
polovičku. Volala sa Kornélia, dala mu syna a žila v Maďarsku,
kým on vždy mimo domova... Viaceré zdroje píšu, že Kornélia

bola ťažko chorá a viac v liečebniach ako doma. Zrejme aj preto
s manželom na dlhšie cesty nechodila. V tom čase boli presuny
predsa len o niečo komplikovanejšie ako dnes. Napriek chorobe
Kornélia prežila manžela o päť rokov.
Syn Ármina a Kornélia sa volal Rusztém Vámbéry a k lingvistickému hobby svojho otca sa ani len nepriblížil. Skončil
ako renomovaný právnik, dokonca autor mnohých odborných
publikácií. Angažoval sa politicky, bol aktívnym slobodomurárom a kritikom medzivojnového Horthyho režimu. Neustále
ho prenasledovali tajní policajti. Napokon sa v roku 1947 stal
maďarským veľvyslancom vo Washingtone, kde aj zomrel.
Ármin Vámbéry zostal aktívny až do posledného dňa svojho
života – písal a študoval. Avšak prvé vážnejšie a posledné ochorenie jeho života bolo ochorenie srdca. Zomrel 15. septembra
1913 v Budapešti. Želal si protestantský pohreb bez okázalostí
a pietnych piesní. Dodnes ho považujú, za jedného z najvýznamnejších ľudí.
-mf- Foto: wikimedia.org, dunstreda.sk
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ZÁBAVA
PRE DOSPELÝCH

Dominique Vivat:
Srdce zvíťazí aj nad tými... (tajnička).

PRE DETI

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ:
LÁSKA V ČASE
CHOLERY
(SLOVART)

GERTI TETZNER:
TRI ŽIVOTY MAXI
(E. J. PUBLISHING)

51

rokov, 9 mesiacov
a 4 dni čakal Florentino Ariza na
chvíľu, aby mohol
Fermine Dazovej vyznať lásku.
Bývalý milenec konečne využije
príležitosť po tom, čo Ferminin
80-ročný manžel Juvenal Urbino
zomrie po páde z rebríka, keď sa usiloval chytiť papagája, ktorý
mu uletel. A skôr, ako sa starí milenci vydajú na plavbu po rieke
Magdaléne, aby vplávali do raja vzájomnej lásky, autorov pohľad
sa obracia do ich minulosti plnej všednosti a neuveriteľnej krásy.
Geniálny rozprávač Márquez načiera do vôd poklesnutých
literárnych žánrov a predstavuje milencov v rôznych podobách
lásky. Do sentimentálneho príbehu vkladá vlastné spomienky,
sny i delirické predstavy. Kniha je viac ako len oddychovka na
jarné čítanie. Márquezovi sa zas úspešne darí vtiahnuť čitateľa
do svojho magického, pestrofarebného sveta utkaného zo slov
a brilantných vetných konštrukcií.

väčší
počet

vnútri

A

k máte doma dieťa,
iste vás zaujíma, o čom
rozmýšľa. Je spokojné so
svojím životom, alebo
sa porovnáva so spolužiakmi?
Čo keď podrastie a začne naplno
vnímať svet z titulných stránok
časopisov, bombastické facebookovské statusy deklarujúce
úžasný život? Tri životy Maxi je
kniha, ktorá vašej malej slečne
aj chlapcovi pomôže odhaliť to, čo je len „akože“ a za čo vo
vlastnom živote môžeme byť vďační. Na 140 stranách rozpráva
príbeh 10-ročnej školáčky Maxi, zažívajúcej tak trochu sci-fi dobrodružstvo: dostane totiž šancu vyskúšať si na vlastnej
koži životy dvoch obdivovaných spolužiačok. Žijú si naozaj tak
úžasne, alebo je všetko trochu inak? Silný príbeh o priateľstve,
výdrži a láske vaše dieťa „zhltne“ na jeden šup a aj vďaka nemu
bude lepšie pripravené čeliť hre zvanej život. Je prekvapujúce,
aké stále aktuálne sú témy dospievania, hľadania vlastnej identity. Hoci knihu autorka napísala pred 40 rokmi, nič zo svojho
čara nestráca ani v 21. storočí, keď ju na jar tohto roku prinieslo
na trh malé knižné vydavateľstvo E. J. Publishing v preklade
Jany H. Hoffstädter s ilustráciami Broni Schagge.

PRE DOSPELÝCH

J
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poruplnej osobnosti slovenskej kultúrnej
scény. Autori rozprávajú jeho príbeh:
ako sa z básnika stal politik, o priepasti
medzi verejným a intímnym, o dobe,
ktorá život brilantného básnika tak
poznamenala – a on vtisol svoju pečať do
nej. Mohla by som ísť na mnohé májové
kinopremiéry a užiť si pozlátkový strach,
plytké pocity a prázdno po titulkoch.
Rada strávim čas s Válkom, tých 131 minút príbehu človeka, ktorý cez generácie
exceloval aj zlyhal.
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: internet
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SUDOKU
Ľahké

VÁLEK (OD 3. 5. 2018)

eho verše ste si možno aj vy
pospevovali s Mekym Žbirkom:
Láska je strašne bohatá, láska tá
všetko sľúbi... Obdivujem jeho
poetiku, dodnes vo mne rezonuje jeho
Milovanie v husej koži. S dcérkou sme
čítali jeho Panpulónov až do spanpulónovania. Minulý rok by sa bol jeden
z najznámejších slovenských básnikov,
publicista, prekladateľ a politik dožil 90.
rokov. Teraz sa do kín dostáva film režiséra Patrika Lančariča o živote tejto roz-

Bánovce
nad
Bebravou
(EČV)

zriedka

Čo je cieľom hry?
V každom sudoku je vždy niekoľko políčok
už vyplnených. Cieľom hry je vyplniť
zostávajúce políčka číslami od 1 do 9.
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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.
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WEST-20180023-02

WEST-20180024-01

VEĽKÝ PRIESTOR
S ÚSPORNOU PREVÁDZKOU

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

Americká chladnička
Philco PX 502 s celkovým objemom 490 l
Vďaka domácemu baru máte rýchly prístup k nápojom bez
zbytočného otvárania celej chladničky a zvyšovania jej spotreby.
Komfortnou súčasťou chladničky je aj výrobník ľadu.

WWW.PHILCO.SK

FRIŠKOFEST

WEST-2018004-03
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PAPYLLON
SANCHEZ AMSTERDAM
JOHN WOLFHOOKER
CIMBAL BROTHERS
CHIKI LIKI TU-A
RAZZ
UNI SONG

TEŠÍME SA NA VÁS!
Predpredaj vstupeniek:

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES

www.ticketportal.sk/event/friskofest

Viac info na www.friskofest.sk

V SOBOTU PRE DETI

PACI PAC

