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ČÍTANIE NA CELÝ ROK,
520 strán

obsahu bez bulváru len za 10 eur.
Objednaním ročného predplatného
BEZPLATNÉHO mesačníka
friško west a štvrťročníka friško
vás čaká

1 160 strán

obsahu bez bulváru len za 13 eur.
OBJEDNÁVAŤ ČASOPISY
MÔŽETE VYPLNENÍM
FORMULÁRA

mesačník

Objednaním ročného predplatného
BEZPLATNÉHO mesačníka
friško west vás čaká

štvrťročník

INFORMÁCIE NA CELÝ ŽIVOT

PÁČIA SA VÁM ČASOPISY,
KTORÉ VYDÁVAME?
Podporte prácu našej redakcie
SPONZORSKÝM PREDPLATNÝM
a my sa vám odvďačíme knižnými
titulmi, možnosťou účasti na
súťažiach len pre sponzorov. Okrem
toho každý rok vylosujeme dva
hodnotné darčeky medzi našimi
sponzormi.

Záväzná objednávka adresného doručenia BEZPLATNÝCH časopisov
ŠTANDARDNÉ PREDPLATNÉ:

friško

5

štvrťročník

€/4 čísla

friško west

10 €/10 čísiel

friško kisalföld

10 €/10 čísiel

mesačník v slovenskom jazyku
mesačník v maďarskom jazyku

Meno a priezvisko
Ulica a číslo domu
Mobil

PSČ

E-mail

KOMBINOVANÉ PREDPLATNÉ:

friško

štvrťročník

+

friško kisalföld

Dátum

mesačník v maďarskom jazyku

13 €/14 čísiel
friško

štvrťročník

+

friško west

mesačník v slovenskom jazyku

13 €/14 čísiel
friško

štvrťročník

+

friško kisalföld

mesačník v maď. jazyku

22 €/24 čísiel
SPONZORSKÉ PREDPLATNÉ:

+

friško west
friško
štvrťročník
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99 €/14 čísiel

Mesto

+

friško west

mesačník v slov. jazyku

Podpis
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obchodné podmienky pre predplatné vydavateľstva Forexin ONE s.r.o.,
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 242 473. Potvrdzujem, že som sa
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Forexin ONE s.r.o. na spracovanie poskytnutých osobných údajov na poštovú
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Rady č. 2016/679 o ochrane osobných údajov. Zároveň svojí m podpisom
potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov. Podpísanú objednávku zašlite
na redakcia friško, Hviezdoslavova 163, 92545 Abrahám alebo pošlite
e-mailom na objednavka@friskomedia.sk.

A címzett postai kézbesítésről érdeklődhet a
0907 700 611 telefonszámon.
Súhlas so spracovaním údajov
Súhlasím s tým, aby redakcia f riško postupovala tieto údaje spoločnosti
Forexin ONE s.r.o. (Kopčianska 10, 851 01 Bratislava) a aby spoločnosť
Forexin ONE s.r.o. spracúvala a používala tieto údaje a kontaktovala ma
na vyššie uvedené účely. Forexin ONE môže tieto údaje prenášať aj
určitým zmluvným partnerom, ktorí môžu používať tieto údaje a
kontaktovať ma na vyššie uvedené účely.
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rozmnožovanie a verejné rozširovanie týchto článkov,
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J

ún je mesiac maximálneho výkonu – všetci sa
snažíme, čo nám sily stačia, doklepať pracovné úlohy a školské povinnosti, aby sme sa
www.facebook.com/friskomedia
mohli s čistým štítom vyvaliť na plážovú deku,
odskočiť si na poznávačku exotických destinácií alebo
www.instagram.com/friskomedia sa uprostred lesa bez výčitiek vypnúť z tuhého objatia
wifi – bez signálu, nedostihnuteľní. Preto v júni zarezávame z plných síl – a počasie je proti nám. Za oknom
www.frisko.media
horúčavy pozývajúce na kúpalisko, stmieva sa až neskoro
večer – a my? Namiesto toho, aby sme si tieto okamihy
užívali, podávame výkon. A vždy sa nájde niekto, koho
prácou je hodnotiť nás – zväčša podľa tabuliek, ročných
plánov, sumárom počtu vybavených objednávok, dosiahnutého zisku, telefonátov zákazníkom, vyrobených
súčiastok... Život dospelákov je niekedy ťažký. A čo tie
deti, chúdence, ktoré sa počas júna snažia kvôli vysvedčeniu vyškriabať nevyškriabateľné? Koncoročné písomky,
skúšania, testy – za číslo na papieri od 1 do 5. Čísla sú
vhodný nástroj na opísanie stavu, ale aj napredovania?
Hodnotíme na sebe aj na druhých i snahu, maximálny
podaný osobný výkon, to, čo sme sa už naučili, a kam
kráčame? Chápeme, že aj chyba je nástrojom učenia sa?
A ak áno, používame okrem konštruktívnej (!) kritiky aj
pochvalu, vieme motivovať? Lebo síce platí, že bez práce
nie sú koláče... ale tá drina musí dávať zmysel. A ak je
občas okorenená pochvalou a povzbudením v ďalšom
napredovaní, chutia aj povinnosti tak inak, sladšie – trochu ako tie koláče.
info@friskomedia.sk

Prajeme vám, aby ste všetky povinnosti pred
odchodom na dovolenku zvládli s úsmevom na
perách a s radosťou v srdci. My zatiaľ budeme pre vás
pripravovať letné dvojčíslo nášho časopisu west – aby
ste si sladké júlové a augustové ničnerobenie osladili aj
čítaním pútavých správ a informácií. A radi sa s vami
stretneme aj osobne na 2. ročníku Friškofestu – dátum
27. – 28. 7. si poznačte do kalendára!
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rád Objavuješ miesta na západnOm slOvensku?
Fotíš si zaujímavosti či udalosti?
máš Gps súradnice bOdOv alebO celých trás?

www.gowest.sk

KDE? / ČO?
KEDY?
HĽADAŤ
bOdY záujmu
uBYtovaNiE a GastRoNÓmia
cYklOtrasY
mEstÁ a oBCE REGiÓNu
oBčiaNsKa vYBavENosŤ
vzdelávanie
pOdujatia
reGiOnálni prOducenti
člÁNKY

Staň Sa reportérom
GoWeSt.Sk a vyhraj
zaujímavé ceny
Info na gowest.sk/somreporter

GoWest je inovatívny webový portál na podporu rozvoja súkromných
a

verejných

partnerov

naprieč

celým

Slovenskom.

Svojim

návštevníkom ponúka interaktívne zobrazenie informácií, udalostí
a podujatí v regióne s previazaním na body záujmu. Ponúkne im
možnosti spoznať región

na kolesách alebo peši s voliteľným
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vyhľadávaním udalostí okolo trasy.
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Z REGIÓNU

REKONŠTRUKCIA
SYNAGÓGY V SENCI

Synagóga v Senci je národnou kultúrnou pamiatkou. Vzhľadom na to, že budova od roku 1953 chátrala, bola potrebná jej
rekonštrukcia. Tá sa začala v máji. Rekonštrukčné práce by
mali trvať dva roky, po nich by mal objekt slúžiť ako stánok
kultúry – budú sa v ňom konať koncerty, vernisáže či výstavy.
Po ukončení druhej svetovej vojny sa budova synagógy stala
majetkom štátu. Od roku 1953 slúžila ako sýpka, neskôr ako
sklad chemikálií a vianočných stromčekov. K svojmu pôvodnému sakrálnemu využívaniu sa už nikdy nevrátila.
Zdroj: TASR

GALANTSKÁ NEMOCNICA
ZÍSKALA DIAMANTOVÉ OCENENIE

Neurologické oddelenie nemocnice Svet zdravia v Galante sa
môže tešiť z obrovského úspechu. Získalo totiž medzinárodné
ocenenie ESO Angels Awards, ktoré sa udeľuje za starostlivosť
o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Toto ocenenie
udeľuje Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových
príhod. Galantská nemocnica sa zaradila s pár ďalšími nemocnicami na najvyššiu úroveň, čo je skutočne obrovský úspech.

Zdroj: TASR

8 www.frisko.media

V KYNCEĽOVEJ PRI BANSKEJ
BYSTRICI OTVORILI
SLOVENSKÉ MÚZEUM MÁP

26. mája 2018 bolo v Kynceľovej pri Banskej Bystrici pre verejnosť otvorené Slovenské múzeum máp. Za jeho zrodom stojí
Milan Paprčka, majiteľ a vydavateľ turistických a maľovaných máp
a fotografických publikácií o Slovensku a Českej republike. „Ako
veľký fanúšik máp som mal už dávnejšie sen o spopularizovaní mapovania, kartografie a máp. Rozhodol som sa všetko, čo ja a moji kolegovia
vieme o výrobe máp, predstaviť širokej verejnosti.“ Nájdete tu informácie o vývoji mapovania a vytvárania máp od najstarších čias až do
tých dnešných. Podľa riaditeľa tejto inštitúcie by múzeum malo byť
hlavne popularizačno-vzdelávacím miestom, kde sa kartografia
približuje zážitkovou formou. Nechýba tu interaktivita, moderné
princípy vzdelávania a výdobytky špičkových technológií. Napríklad tzv. pieskový model krajiny s rozšírenou realitou je prvým
zariadením svojho druhu na Slovensku. Návštevníci môžu vlastnými rukami z piesku vytvárať krajinu a vidieť, ako farebne vyzerá
na mape. Môžu ju meniť a okamžite porovnávať, ako sa mení na
jej mapovom zobrazení, ako sa menia farby a línie vrstevníc. Spolu
s výkladom lektora sa takto takmer každý dokáže veľmi rýchlo
naučiť čítať mapu.

ZAČÍNA HLAVNÁ DOVOLENKOVÁ
SEZÓNA – MÁTE VYBRATÚ DOVOLENKU?

M

áme tu jún
a s ním
štartuje pravá
dovolenková
sezóna. Máte už vybratú
destináciu, kde si budete užívať oddych, relax
a ničím nerušené chvíle?
Niektorí z nás uprednostňujú dovolenku na našom
kontinente, iní zase túžia
po väčšej exotike. Viete,
aké sú top dovolenkové
destinácie na tento rok?
Turecko – táto
destinácia patrí medzi
najobľúbenejšie už niekoľko rokov po sebe. Turecko vám ponúka
luxusné plážové destinácie a rezorty, ako aj
množstvo iných atrakcií, na ktoré sa pohodlne dostanete leteckou dopravou.
Egypt – máte chuť objavovať tajomnú
históriu sfíng a pyramíd? Potom určite
navštívte Egypt, kde okrem unikátnych
historických pamiatok môžete spoznať aj
pobrežie Červeného mora a užiť si potápanie a šnorchlovanie.
Cyprus – množstvo ľudí chce navštíviť
tento podmanivý ostrov, ktorý vám ponúka

možnosť spoznať grécko-turecký mix všetkých možných aktivít. Máte radi kultúru?
Tak spoznávajte jedinečné kultúrne pamiatky. Ak si chcete užiť oddych a zábavu, sú
vám k dispozícii nádherné plážové letoviská
a číre more.
Rusko – medzi obľúbené dovolenkové
destinácie patrí aj Rusko a jeho hlavné metropoly ako Moskva a Petrohrad.
Obľúbených dovolenkových letovísk je
nespočet. Potešujúcou správou je, že vďaka nášmu najväčšiemu letisku – Letisku

M. R. Štefánika – sa do väčšiny
týchto letovísk dokážete dostať
pohodlne letecky. Letisko
totiž mesiac čo mesiac otvára
nové pravidelné linky a skvalitňuje svoje služby. Dokonca
v rámci tejto dovolenkovej
sezóny letisko očakáva podľa
počtu naplánovaných dovolenkových charterových letov
najlepšiu dovolenkovú sezónu
v celej svojej histórii. O rozširovaní pravidelných leteckých
liniek hovorí aj skutočnosť, že
v mesiaci jún pribudnú z Bratislavy tri úplne nové pravidelné
letecké linky. Ide o linky do
Eindhovenu v Holandsku, ktorá sa spúšťa
1. júna, potom o linku do Katánie na Sicílii, ktorá sa spúšťa od 13. júna, a o linku
do Dalamu v Turecku, ktorá sa spúšťa 28.
júna 2018. Okrem toho sa v júni spúšťa aj
otvorenie sezónnych pravidelných liniek
na ostrovy Rodos, Kréta, Zakyntos, Cyptus, Malta, Korfu, Malorka, či do talianskych letovísk Olbia, Katania, Lamezia
Terme či liniek do Burgasu a Malagy.
-redFoto: Miro Frindt,

PRÍĎTE SA POZRIEŤ
NA PROCES VÝROBY PIVA
DO GALANTY

Vlastivedné múzeum v Galante až do 8. septembra ponúka návštevníkom možnosť prezrieť si proces výroby piva na výstave Od chmeľu k pivu,
ktorá priblíži nielen proces samotnej výroby piva, ale aj výber a pestovanie
surovín potrebných na jeho výrobu. Zoznámite sa s históriou piva a pivovarníctva, hostincov i výčapov a môžete sa dozvedieť, aké úlohy pivo
zohrávalo počas vývoja našej spoločnosti. Celkovú atmosféru umocnia
aj vystavené predmety, ktoré sa týkajú pestovania a spracovania chmeľu,
kameninové, sklenené či drevené krígle, rôzne súpravy na podávanie pív,
ba dokonca menšie historické pivovarnícke stroje. Tieto predmety pochádzajú zo zbierkových fondov Tribečského múzea, ktoré sa špecializuje na
výskum a dokumentáciu chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva.
Zdroj: TASR
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COWORKING V TRNAVSKOM KULTÚRNOM CENTRE NÁDVORIE
OŽIL RÓMSKOU VARIETOU MAGICKÉHO REALIZMU:

VIKTOR HORJÁN ČÍTAL Z PRÍBEHOV
SVÄTENÝCH VETROM

Od

1. mája je Trnava bohatšia o atraktívny priestor priamo v centre mesta,
ktorý žije nielen kultúrou, ale ponúka
aj spoločné pracovné miesto, tzv.
coworking (zdieľané kancelárie/pracovné miesto). Novospustený Coworking pokrstila v stredu 16. mája prvá akcia Roma Spirit organizovaná
v Trnave. Pod názvom Príbehy svätené vetrom ožilo literárne dielo
Ľudovíta Didiho i úsmevné príbehy hostí Ireny Biháriovej a Juraja
Štofeja, ktoré napísal sám život.
Postavám z rovnomennej knihy Príbehy svätené vetrom vdýchol

život Viktor Horján. Strhujúce príbehy ľudí s neľahkými osudmi zo
široko rozvetvenej rodiny Róma Ondráša, ktoré viac hladujú, než
hodujú, viac špekulujú, než pracujú, ožili pred zrakom asi tridsiatky
návštevníkov. Životný príbeh Ľudovíta Didiho, slovenského autora
rómskeho pôvodu, je rovnako strhujúci ako osudy jeho románových
postáv. Bol pedagógom, politickým väzňom, ako prvý slovenský
Róm podpísal Chartu 77. Je laureátom špeciálneho ocenenia poroty
Roma Spirit In memoriam za rok 2014.
Na kus reči, či je svet na Slovensku čierno-biely a o tom, aké príbehy si píše každý, prijali pozvanie trnavská rodáčka a právnička rómskeho pôvodu Irena Biháriová a koordinátor trnavského komunit-

ŽIVÁ KULTÚRA AJ PRIESTOR NA ZDIEĽA

N

ovovybudovaný
Coworking – kultúrne centrum Nádvorie
sa nachádza v centre
Trnavy – hlavný vchod má zo
Štefánikovej 4, bočný z Trojičného námestia 5. V nadštandardne vybavených priestoroch v historických budovách
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Nádvoria nájdete všetko, čo
pre coworking, kreatívu a na
obchodné stretnutia s klientmi
potrebujete: vlastný stôl, zasadačku na prenájom, možnosti
stretávať sa s inšpiratívnymi
ľuďmi pracujúcimi na kreatívnych zadaniach a inovatívnych
riešeniach. Pre verejnosť

KTO BOL ĽUDOVÍT DIDI?

ANIE MYŠLIENOK A PRÁCE
však okrem biznis možností
Nádvorie ponúka aj poriadnu dávku kultúry, inšpirácií
a zábavy – júnový kalendár
už majú na prasknutie! 12.
6. si príďte vypočuť zasnený
post-rock a divoký moon pop
amsterdamskej kapely Blue
Crime, 13. 6. si nenechajte ujsť

najlepšie festivalové krátke
filmy iShorts: 1. liga 2018, 21.
6. vám etnologička Katarína
Nádaská prezradí, aké magické prostriedky používali
naši predkovia. 23. júna sa na
workshope Opravovňa naučíte
opraviť pokazené bicykle, spo
trebiče, oblečenie, či hračky.

TRI OTÁZKY PRE VIKTORA HORJÁNA
Čo vás presvedčilo zapojiť sa
do čítania pre verejnosť?
Nápad sa mi zdal zaujímavý a ja
rád podporím dobrých ľudí s dobrými úmyslami.
Oslovili aj vás ako čitateľa
Príbehy svätené vetrom?
Keby sa mi nepáčili, nečítal
by som ich. Mňa zaujal Didiho
naturálny štýl písania, skoro až lyrizovaná próza, poetickosť, obrazy
a na druhej strane priamočiarosť, otvorenosť vo formulovaní názoru
aj na Rómov a ich život.
Ako vnímate inakosť?
Ja ju nevnímam – podľa mňa sme ľudia všetci. Bez ohľadu na to, či
ide o Rómov, Židov, homosexuálov, chudobných – žiadna skupina
by nemala byť diskriminovaná a vnímaná cez svoju odlišnosť od
väčšiny. Keď ju človek začne vnímať a pripúšťať si ju, je zle.
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Stanislava Murínová, foto: Roma Spirit, Nádvorie

ného centra Koburgovo Juraj Štofej. K intenzívnej diskusii sa neskôr
pridal aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Na záver diskusie dostali vybraní záujemcovia z radov divákov knižný
darček – ako inak, z tvorby Ľudovíta Didiho, ktoré venovalo vydavateľstvo Slovart. Priateľskú a domácu atmosféru dotvoril hudobný
hosť - akordeónista Tibor Kökény, ktorého je čoraz častejšie vídať aj
po boku hudobnej skupiny Para – brutálna zostava. „Bolo mi nesmiernym poteším, byť súčasťou tak krásnej a príjemnej spoločnosti. Dnes nás
spojila téma, ktorú viacerí používajú na rozkladanie spoločnosti,“ povedala
na záver Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC, ktorá podujatie
moderovala. Dodala, že: „Takého stretnutia, stretnutia ľudí so snahou si
porozumieť a vzájomne sa pochopiť, mi vlievajú nádej, že si mnohí uvedomujeme, že naša budúcnosť je v našich rukách a prijímame zodpovednosť
s tým spojenú.“
Podujatie organizovala mimovládna organizácia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), vyhlasovateľ a organizátor
prestížnych ocenení Roma Spirit. Ocenenie Roma Spirit je vyzdvihnutím príkladov pozitívnej praxe v snahe zlepšovať život a postavenie
marginalizovanej rómskej menšiny na Slovensku. Už desať rokov
vytvára priestor pre spoluprácu a prispieva k budovaniu atmosféry
pochopenia a rešpektu medzi Rómami a Nerómami.

Ľudovít Didi (*1931 – †2013) vyrastal
v biednych podmienkach v mnohopočetnej rómskej rodine, zažil veľa hladu,
ponižovania, ale aj prostú radosť zo
života. Po maturite sa stal učiteľom,
no niektorým jeho kolegom „cigánsky"
učiteľ nebol po vôli, a preto musel niekoľkokrát zmeniť pôsobisko a vystriedal
katedry škôl v rôznych kútoch Slovenska. V roku 1968 odsúdil vpád spojeneckých vojsk na územie
vtedajšieho Československa a režim sa mu za to „odmenil“ 16
rokov trvajúcim zákazom učenia. Rok bol bez práce, potom
nastúpil ako vrátnik, neskôr ako robotník v chemickej prevádzke. Debutoval knižným románom Príbehy svätené vetrom
(2004). Nasledovali Cigánkina veštba (2008), Čierny Róm a biela
láska (2011) a Róm Tardek a jeho osud (2013). „Všetko, o čom píšem, som prežil. Nič som nechcel prikrášľovať,“ vyhlásil na margo
autentickosti svojho literárneho diela Didi. Podľa literárneho
vedca prof. Ondreja Sliackeho sú Didiho Príbehy svätené vetrom
jedným z najpôsobivejších moderných slovenských románov
vypovedajúcich nemarginálnym spôsobom o osude marginalizovaného slovenského etnika: „Svoju strhujúcu výpoveď
skonkrétnenú do osudov Róma Ondráša a jeho širokej rodiny
podáva jedinečným tvorivým spôsobom, ktorý možno považovať za
svojrázny rómsky variant magického realizmu.“

OSOBNOSŤ REGIÓNU
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„MOJOU VÍZIOU
JE SPOMALIŤ“
Renomovaný módny návrhár Richard Rozbora je známy nielen vďaka
krásnym a mimoriadne kvalitným modelom. Na Slovensku rozširuje aj
povedomie o pomalej, ekologickej, etickej a dlhodobo udržateľnej móde.

A

ko profesionál v móde je nositeľom mnohých domácich a zahraničných ocenení. Medzinárodnou poctou
a ocenením je jeho členstvo v britskej Kráľovskej
spoločnosti umení – RSA za doterajšiu vysokú profesionálnu úroveň, dosiahnuté
úspechy v móde, kreativitu, ale
aj za výrobu, obchodné aktivity a ekologické
a etické princípy. Členstvo v tejto medzinárodnej spoločnosti sa považuje za veľkú česť a privilégium. Pýtali sme sa ho, prečo je slow fashion
tak dôležitá aj aká je jeho vízia do budúcnosti.
Kedy a ako ste zistili, že máte estetické cítenie, že móda je to, čomu sa chcete
venovať?
Nezistil som, ono to bolo takto... Vraj som
mal od detstva cit pre estetiku. Údajne som sa
s tým už narodil. Moja mamka tvrdí, že už odmalička som jej radil, čo si má obliecť, čo a ako
má navzájom kombinovať, ladiť k sebe farby.
Teda k estetickému cíteniu ma viedla akási
prirodzená cesta. Vždy som chcel robiť módu.
Síce som študoval aj architektúru, keď som sa
na prvý pokus nedostal na VŠVU na Slovensku, napriek tomu, že
som bol v prvej desiatke. Zobrali len osem ľudí. Vtedy mi povedali,
že ešte musím na sebe pracovať a dozrieť. Teraz to chápem. Človek,
ktorý ide študovať na VŠVU musí byť skutočne pripravený a vyzretý.
Zvláštne je len to, že keď som potom prišiel na St. Martin's, doslova
o mňa medzi sebou zápasili dve univerzity. Jedna bola Brighton University, kde vyštudoval Matthew Williamson. Tam ma chcela jeho
pedagogička, aby som študoval textilný dizajn. Napriek tomu, že desať
rokov nikomu nedržali miesto, mne ho držali pol roka. Nakoniec som
si zvolil iné štúdium.

Bola prestížna a svetoznáma škola University of the Arts
London Central St. Martin´s vašou prvou voľbou?
Už ako chlapec som tvrdil, že to bude jediná škola, ktorú doštudujem, hoci v tom čase to bolo dosť nereálne.
O štúdiu na St. Martin's som sníval, preto som
ani neprijal ponuku na britskú univerzitu v Brightone. Keď sa človeku splní, čo si vysníval, to
sa neodmieta. Čo sa týka iných škôl, pozorujem, že St. Martin's je vo svetovom rebríčku
hodnotení stále najlepšiou vysokou školou
módneho návrhárstva, aj keď v súčasnosti tam
už nepôsobia tí istí pedagógovia, ktorí učili
mňa a aj Stellu McCartney alebo Alexandra
McQueena. Teraz je tam nová generácia, aj štýl
výučby je iný. Zo štúdií som si odniesol práve
to hodnotné, čo mi mohli ponúknuť. Samozrejme, existujú aj iné módne školy, ktoré patria
pod London Institute, ktoré boli zamerané na
priemysel, zaujímavé školy sú vo Francúzsku,
v Taliansku, dokonca aj u nás vznikla pobočka
francúzskej módnej školy. V prvom rade si však
treba uvedomiť, že nie je celkom jednoduché,
keď človek vyštuduje, aby sa hneď stal renomovaným dizajnérom. Len
talent nestačí. Stojí za tým tvrdá, zodpovedná, vytrvalá, mnohoročná
práca, ktorú často nie je vidieť.
Vidíte za módnou tvorbou vyšší zmysel?
My ako rodinná značka vnímame vyšší zmysel módy alebo pridanú
hodnotu aj vo filozofii slow fashion. Prihliadame na to, aby bola móda
ekologická, vyberáme materiály, ktoré netoxikujú a nezanášajú planétu, ako sa to deje od mikroplastov cez rôzne chemikálie. Mojou víziou
je spomaliť módu, spomaliť všetko, aj čo sa týka výroby sezónnych
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kolekcií. Zmyslom nie je za každú cenu prinášať nové a nové kolekcie,
pretože nadprodukcia, ktorá sa momentálne vo svete vyrába, často končí
v spaľovniach... a tie sú zase neekologické... aký to má teda význam? Alebo
využívanie detskej práce?! My vyrábame limitované série jednotlivých modelov na Slovensku a v Čechách, látky kupujeme od prémiových výrobcov
v Európe. Svojím rozhodnutím vyrábať módu profesionálne podporujeme
zamestnanosť na Slovensku. Nie sme síce schopní vyrobiť tričko za 10 eur,
to sa vôbec nedá. Každý by si mal uvedomiť, že aj strih a vývoj nového modelu si vyžaduje patričný čas, je potrebné zaplatiť hodinovú mzdu všetkým
spolupracovníkom aj náklady na materiál, výrobné náklady, čas, koľko
trvá samotná výroba. A započítavajú sa do toho aj mnohé iné nevyhnutné
poplatky, ktoré si zákazník často neuvedomuje. Práve móda by mala byť
ukazovateľom a prínosom aj pre ekológiu, nielen pre ekonomiku a dnešnú
konzumnú realitu. Všetci by sme mali používať materiály, teda aj látky,
ktoré sú certifikované, kvalitné, netoxické, dlhodobo použiteľné. A práve
preto, že výroba takéhoto modelu je drahšia záležitosť, mal by takýto model
zotrvať v šatníku dlho, určite aj niekoľko rokov. Naše zákazníčky nám
často dávajú aj spätnú väzbu. Hovoria, že si veci obľúbili a nosia ich rady,
takpovediac do zodratia.
Ako vnímate dopad módy na zdravie človeka?
Je to zvláštne, lebo muži poväčšine nosia prírodné materiály. Rifle sú
z bavlny, tričká sú tiež bavlnené, obleky z vlny, pulóvre sú buď vlnené, alebo kašmírové. Ženy, matky, dokonca mamičky, ktoré dojčia svoje deti, si to
často neuvedomujú a nosia polyester, syntetiku, plasty... Je to neekologické
a ešte aj nezdravé pre pokožku. Takže myslím si, že naozaj ide aj o to, aby
ľudia, ako sa hovorí, trikrát merali a raz rezali. A aby si ľudia uvedomili, že
nie je nutné mať tridsať tričiek, ktoré po jednom vypratí musia vyhodiť. Je
lepšie mať napríklad tri obľúbené a túžiť po kúpe nového, až keď sa to jedno
vynosí, aby sa stalo príjemným, dlhodobým doplnkom.
Teda aj svojou tvorbou a prístupom sa snažíte šíriť ideu zdravej
módy.
Presne, šírime aj túto ideu. Situácia je taká, že ako ja, tak nepredpokladám, že ani žiaden môj kolega, či kolegyňa nie sú schopní konkurovať
rýchlej spotrebnej móde. Často sa deje dokonca to, že veľké fast fashion
reťazce zatvárajú tisíce svojich obchodov po celom svete – „z ničoho nič“.
Len preto, že sú dlhodobo neudržateľné a strácajú sa ich finančné záujmy.
Momentálne, je, žiaľ, fast fashion oveľa silnejšia. Ja sa však určite nebudem
snažiť priblížiť takémuto tempu a rýchlej móde konkurovať. Skôr sa budem
snažiť a tešiť sa, keď nastane čas, že slow fashion bude cenovo prístupnejšia
pre všetkých. Tak, aby si ľudia mohli kúpiť vec, ktorú budú mať radi, ktorá
bude z hodvábu, z vlny, z kvalitných a príjemných materiálov.
Určite treba povedať, že rozdiel v cene medzi fast fashion a slow
fashion nie je už tak priepastný.
Presne tak! Najmä preto, lebo fast fashion v poslednej dobe výrazne
zdražuje (smiech). Ale skutočne, slow fashion nemusí byť neporovnateľná,
čo sa týka ceny. Samozrejme, treba podotknúť, že ani pri slow fashion sa
vždy nepodarí úplne vyhnúť syntetike. Keď bude slow fashion schopná mať
väčšie objemy predajov, viac záujemcov, viac ľudí, ktorí ju podporia kúpou,
potom aj dizajnér bude schopný mať nižšie ceny, keďže cena sa odvíja od
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počtu vyrobených kusov. Slow fashion by som s fast fashion prirovnal podobne ako v gastronómii fast food. Je to viac-menej ten istý princíp: rýchly,
konzumný, nepoužiteľný. Tak ako fast food, aj fast fashion škodí zdraviu.
Naopak, slow fashion možno prirovnať skôr k domácej kuchyni, kedy
gazdinka robí všetko doma s láskou, kvalitne a z poctivých surovín.
Vaša móda sa vyvíja. Od spoločenských šiat v minulosti ste prešli
k mladej modernej žene. Čo je za tým?
Je to určite vývojom trhu, záujmom zo strany žien a aj mojou dlhoročnou praxou. Zároveň verejne priznávam, že spoločenské šaty sme momentálne prestali vyrábať. Za sezónu urobíme len niekoľko gala kúskov
alebo príjemných alternatív – svadobných šiat. Odklonili sme sa od tohto
konceptu, lebo aj vývoj trhu je skutočne iný. Mnohé dámy už nemajú
veľký záujem kupovať večerné róby, čo je fakt, pretože nechcú jednorazovo
investovať vysokú, často premrštenú cenu za takýto typ odevu. Mnohé si
plesové šaty požičiavajú. My, rodinná firma, ak chceme prežiť, musíme
ponúknuť ženám niečo inovatívne, čo si obľúbia a, najmä, budú to môcť
dlhodobo, opakovane kombinovať a s potešením nosiť. Už v minulosti som
začal šiť viacdielne šaty tak, že ich bolo možné obliecť na viacero príležitostí
a skombinovať aj s inými kúskami zo šatníka. Jednoducho, už je skoro
štvrtina 21. storočia za nami a robiť veci, ktoré sú na jedno použitie, pokiaľ
nemajú ísť niekam do archívu, je podľa mňa zbytočné. Momentálne robíme
módu, ktorá je niečím iná, je komfortná, jednotlivé kúsky sa dobre kombinujú a mnohé ženy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí si ju obľúbili.
Práve toto je tá podoba, akou chcem prezentovať slow fashion. Nedávno
o našej módnej značke newyorský časopis napísal, že toto je presne móda
21. storočia, ideálna do New Yorku... Veľmi ma to potešilo, pretože práve
tam ide žena z kancelárie rovno na večierok alebo inú spoločenskú udalosť.
Veľa kúskov, ktoré máme v ponuke, sa dá takto použiť.
Čo považujete za svoj najväčší úspech?
Predpokladám, že ešte neprišiel (smiech). Som veľmi rád, že som vyštudoval dámske módne návrhárstvo na St. Martin's v Londýne. Ale to nie je
úspech, to je skôr šťastie. Úspech je relatívny. Možno je úspech to, že stále
dokážem robiť svoju prácu, stále som pre módu nadšený, aj keď to stojí veľa
úsilia a aj stále investovaných peňazí. Každodenným úspechom je určite aj
to, že zákazníčky modely a kolekcie, ktoré vytváram, milujú, že nemáme
žiadne reklamácie a klientky sa vracajú... aj kvôli vysokej kvalite. Mnohé
z nich odchádzajú od iných značiek a vytvárajú si dlhodobý vzťah k našej
móde.
Aké máte plány do budúcna? Možno aj z pohľadu vývoja trhu...
Plánujem sa určite priblížiť tým ľuďom, ktorí nechcú, nemôžu alebo ešte
pre nich nenastal ten čas, aby dali veľké peniaze za módu. Keď hovoríme
o tom, že nenastal ten čas, myslím na dcéry, ale aj na vnučky našich klientok, ktoré by sa u nás tiež rady obliekali, hoci zatiaľ sú ešte študentkami
a tešia sa na to, keď začnú samy zarábať. Toto by som veľmi rád dosiahol
– aby som bol cenovo dostupný aj pre širšie skupiny. Tento rok budeme už
šiesty rok prezentovať našu módnu značku na viedenskom fashion weeku,
možno už nastane čas ponúknuť sa aj ďalším krajinám... Uvidíme, ako sa to
podarí.
Za rozhovor ďakuje Alžbeta Molnárová

Foto: Robert Rozbora, Ivana Tomková, Thomas Lerch
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ČO MÁ ZA LUBOM K
Sprievodcovia vysvetľujú slovné spojenie, ktoré sa používa dodnes.

N

ie je veľa oblastí, kde vidíte vodný mlyn. Ten
v Kolárove si určite nenechajte ujsť, pretože je
to objekt, ktorý nesmierne priťahuje rovnako
deti ako dospelých. Pochopiť mechanizmus, ako
fungoval a mlel obilie – to treba vidieť. A aby
bolo čo vidieť aj o pár rokov, o to sa stará hŕstka

nadšencov.
Táto národná kultúrna pamiatka Slovenska je múzeom
vodného mlynárstva v lone prírody, v mŕtvom ramene malého
Dunaja. Prejdete k nej aj po zaujímavom zastrešenom drevenom
moste, je to najdlhší most v Európe svojho druhu. A to neviete,
že vo vnútri vás čaká najstarší stroj na výrobu rybárskych sietí.
Celý mlyn stojí na dvoch rovnobežných člnoch a je ukotvený
o breh. Ide o repliku pôvodného mlyna, ktorý vyrobili lodenice v Komárne v roku 1982. Originálny mlyn mal menšie člny
a nikdy nestál na tomto mieste, ale v Radvani nad Dunajom. Tie
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súčasné člny sú zámerne väčšie, aby viac vydržali. Predsa len,
v zime odolávajú aj náporu krýh.
„Vlani sa tu bolo pozrieť okolo 13-tisíc ľudí, čo je na takýto objekt
veľmi veľa. Začínajú chodiť tak okolo mája, ale tento rok, keďže bola
teplá zima, chodili ľudia do mlyna už koncom apríla. Ale nevadí, sme
radi, že ich zaujíma,“ hovorí Helena Šáliová z ochranárskeho
spolku Vodný mlyn a pokračuje: „Deti si obzrú stavbu, pobehajú po
moste, pýtajú sa, ako to celé funguje, vypočujú si prednášku, ale zaujímajú sa aj o zvieratá, ktoré tu máme. Niektoré deti prvýkrát vidia
živé prasa alebo somára.“
K mlynu sa dostanete bez problémov pešo, na bicykli aj
autom. Je to dobrý výlet pre rodinu s deťmi. Vstupné je symbolické: dospelý zaplatí 2 eurá, dôchodcovia 1 euro a deti do 6
rokov majú vstup zadarmo. Všetkých zaujme výklad slovného
spojenia, ktoré sa veľmi často používa: „mať za lubom“.
„Lub je obal mlynských kameňov a všetka múka, ktorá sa tam

KOLÁROVSKÝ MLYN?
zachytila, ostávala mlynárovi,“
Udržiavať národnú kultúrnu
Mlynský kameň alebo žarnov je kameň,
objasňuje Helena Šáliová. „Lenže
pamiatku nie je jednoduché, robia
ktorý je súčasťou mlyna či mlynčeka
mlynári potom špekulovali a obaly
to v podstate traja ľudia. Koľko stojí
na mlynské kamene robili väčšie,
prevádzka, to sa ťažko ráta, a Helena
na mletie múky, a to vždy ako jeden
ako bolo treba, aby sa tam zachyz kameňov tzv. zloženia pozostávajúceho Šalviová povedala, že je to každý
tilo viac múky. Takto klamali
rok iné. Raz treba opraviť strechu,
z dvoch kruhových kameňov na sebe.
gazdov. Pravda len tých, ktorí na
potom steny, niekedy obvodové
Horný kameň sa volal behúň; pri mletí
to neprišli. Tí bystrejší sa okamžite
stĺpiky, vždy niečo.
sa otáčal nad spodným, ktorý sa nazýval
pýtali – ukáž, čo máš za lubom.
Na ilustráciu mi ale vysvetľuje, že
ležiak. Behúň neležal celkom na ležiaku,
A bolo zle...“
každý rok musia urobiť povrchové
Mlyny môžu mať rôzny pohon. a to vďaka tzv. ľahčidlu. Ľahčidlo nepatrne nátery drevených podláh, ktoré
Okrem vody môžu mlynské
nadvihoval, či spúšťalo behúň podľa toho, zničí voda, slnko, vietor, mráz. Bez
kamene poháňať aj zvieranáteru by drevo nevydržalo. Tento
ako jemne sme chceli múku namlieť.
tá. V staroveku bolo veľa tzv.
rok budú stáť nátery okolo 600 eur.
konských mlynov. Na západnom
Používajú peniaze zo vstupného
Slovensku, kde viac duje, boli rozšírené aj veterné mlyny, ale
a od darcov. Darcov ale nebýva veľa, veď kto už chce podporoasi najviac bolo tých vodných. Museli mať však vhodný prietok
vať vodný mlyn? Naozaj len nadšenci starých remesiel a fanúšivody a spád.
kovia týchto stavieb.

Miroslav Frindt, foto: Facebook
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V TRNAVE ROZKVITOL
MÁJOVÝ KVET
Mesiac máj sa vo
všeobecnosti považuje za
obdobie lásky a zrodu nového
života. Májová zeleň bola
už od nepamäti symbolom
sily a dobrého rastu. Práve
toto obdobie, ktoré je plné
slnečných lúčov a kvitnúcej
zelene, nás má „dokopať“,
aby sme na chvíľu spomalili
náš každodenný šprint na
dlhé trate a užili si krásy,
ktoré tento výnimočný mesiac
ponúka.
18 www.frisko.media

A

j mesto Trnava si pripravilo pár
podujatí na príjemné odreagovanie sa. Jedným z nich je aj
udalosť s názvom Májový kvet.
Tento rok sa opäť dočkala vysokej návštevnosti, príjemnej atmosféry, pestrofarebných kvetinových záhonov a bohatého
kultúrneho programu. Májový kvet kvitol
priamo v srdci Trnavy – na Trojičnom
námestí – od 9. do 11. mája. Dátum bol
stanovený aj k blížiacemu sa Dňu matiek.
Pre tie si deti z materských škôl v meste
pripravili vystúpenie s pásmom Deti sú
naše kvety.
A čo si mohli pozrieť účastníci tohto,
v poradí už 9. ročníka podujatia? Priesady kvetov, zeleniny, letničky, skalničky,
liečivé byliny, okrasné a ovocné dreviny,
kríky, substráty, hnojivá, dekoračnú

Tento rok chýbal okolo súsošia
Najsvätejšej Trojice už tradičný
kvetinový mobilný záhon, avšak pribudol týždeň po podujatí
a skrášľovať srdce mesta bude až
do jesene. Pre najkrajší výhľad sa
oplatí vystúpiť si 143 schodov na
mestskú vežu a vidieť tak tvar kvetinového záhonu v celej kráse.

keramiku, záhradné náradie či záhradné
techniky. Návštevníci mohli načerpať
inšpiráciu pri pohľade na práce talentovaných študentov zo Strednej odbornej
školy obchodu a služieb v Trnave, ktorí
priniesli svoje stolárske výrobky a ponúkli
kozmetické služby, alebo na práce žiakov
Strednej odbornej školy z Rakovíc, ktorí
vytvorili niekoľko ukážok balkónových
aranžérskych prác, čím inšpirovali aj
tunajších obchodníkov.

Kultúrny program bol pestrý a vhodný pre
všetky vekové kategórie. Nechýbali známe
piesne od folklórnych súborov, svoj talent
predviedli deti z materských i základných
škôl. Atmosféru dotvárali aj keramické dielne,
mažoretky, baletné vystúpenie a na záver hudobná skupina Trinity. Čerešničkou podujatia
boli interaktívne podujatia knižnice Juraja
Fándlyho. V novootvorenom nádvorí radnice
sa pre milovníkov pichľavej krásy kaktusov
konala výstava klubu Islaya.
Májový kvet nie je len o predaji kvetov, ako
sa môže na prvý pohľad zdať. Mimoriadne
poučné boli napríklad prednášky z oblasti
starostlivosti o kvety a záhradu, praktické
návody na pestovanie rôznych druhov kvetín,
či ukážky prác aranžérov od výmyslu sveta.
V „malom Ríme“, ako Trnavu občas nazývajú, je už dlhoročnou tradíciou a má vždy
svoje miesto v pripravovanom programe pre
mesiac máj. Svojou atmosférou a prostredím
krásne rozkvitnutých kvetín po celom námestí a ich prenikavou vôňou láka čoraz viac
návštevníkov. Ak si radi zútulňujete balkóny,
predzáhradky či záhradky, na budúcom ročníku by ste nemali chýbať ani vy!
Ľubomíra Kubíková
Foto: autor
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www.sencor.sk

TEKUTÁ ENERGIA
PRE VAŠE TELO
Sencor Nutri mixér SNB 430x extrahuje
ťažko dostupné výživné látky obsiahnuté
v semienkach, obilninách, orechoch
a umožňuje rozsekanie celého ovocia
a zeleniny.

Nutri mixér
SNB 430x
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GASTROPOTULKY
REGIÓNOM 3. časť
Už po tretíkrát vám prinášame správy o obľúbených podnikoch na
západnom Slovensku. Tentoraz si priblížime miesta, kde sa dá dobre
najesť, vychutnať si sladký koláčik aj výborné pivko. Ak vás pracovné
povinnosti či zábava dovedú do Bratislavy, Trnavy alebo do Senice,
neváhajte a navštívte ich, aby ste si spríjemnili deň niečím fajným!

Dream cakes, Trnava

N

edeľný obed je za vami a vy máte
chuť na niečo sladké? V tomto
prípade vám prinášame tip na čarovnú, útulnú a príjemnú trnavskú
cukráreň na Hlavnej ulici 24.
Už na prvý pohľad očarí a príjemne prekvapí svojím dizajnom, ktorým je neprehliadnuteľná. Steny sú lemované ružovo-bielou kombináciou v spojení s malými, či
väčšími bodkami. Na najmenších tu čaká
detský kútik s príjemným sedením. Celkový
dizajn je ako stvorený pre cukráreň. A v momente, keď uvidíte vitrínku so všetkými ich
dobrotami, už nie je cesty späť a na svojom

tanieri proste chcete mať aspoň jeden z lákavo vyzerajúcich koláčikov.
Špecializáciou Dream cakes sú najmä
cheesecake rôzneho druhu. V ponuke ich
majú vyše 20. Ich chuť si obľúbilo viacero
kaviarní v Trnave, Nitre či Seredi, a preto ich
pravidelne nájdete aj v ich ponuke.
V Dream cakes na vás vždy čaká útulné
prostredie, ochotná a usmievavá obsluha
a tie najpoctivejšie zákusky. Centrum celého
diania sa nachádza priamo v zadnej časti
cukrárne, kde je kuchynka, v ktorej sa všetky
dobroty vyrábajú. Čiže žiadne dovážané
zákusky, ale vlastná poctivá výroba! Či už

ide o cheesecake, cupcake, muffiny alebo iné
sladké dobroty. Ak by ste mali záujem o väčšiu objednávku na svadbu alebo rodinnú
oslavu, nájdete tu katalógy svadobnej ponuky
a ponuky cheesecake, makroniek a tort na
objednanie. Všetko v pestrých farbách, rôznych veľkostiach a jedinečnej chuti.
Ak ste z Trnavy, určite cukráreň poznáte,
ak nie, odporúčame prísť ochutnať niektorý zo zákuskov. V spojení s limonádou či
chutnou kávou bude váš pôžitok zo sladkého
dokonalý. Prednedávnom sa prevádzka
rozšírila aj o nové priestory v zadnej časti
cukrárne.
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BeAbout, Bratislava

E

šte nedávno boli u nás hamburgery známe len z McDonalds, dnes
je však všetko inak. Môžeme ich
nájsť v jedálnom lístku mnohých
reštaurácií, ba dokonca samotné hamburgrárne sú v našom hlavnom meste
skoro na každom kroku.
Jedným z priekopníkov hamburgerovej
kultúry v Bratislave je reštaurácia BeAbout. Orientuje sa na americkú kuchyňu
a jej špecialitami sú práve hamburgery
rôzneho druhu. Ich ponuka je bohatá
a ľahko kombinovateľná, takže nemusíte mať obavy, že by ste si nevybrali ten
správny. V jedálnom lístku sa ich nachádza približne 17 druhov, takže si iste
vyberiete z pochúťok z hovädzieho mäsa,
z bravčového i kuracieho. Ak sa však
predsa len stane, že vám žiadny z ponuky
nepríde na chuť, môžete si „vyskladať“
svoj vlastný hamburger – vy si vyberiete
ingrediencie a šikovné ruky kuchárov vám radi vytvoria vašu originálne
zostavenú mäsovú lahôdku. K väčšine
z nich automaticky dostanete hranolčeky,
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cibuľové krúžky, Coleslaw šalát, paradajky, červenú cibuľku, kyslú uhorku na
zvýraznenie chuti a domáci dip.
Čerstvá žemľa, kvalitné a kulinársky
spracované mäso, syr a vhodná omáčka
sú kľúčovým bodom chutného hamburgera. „Doladiť“ si ho môžete napríklad
slaninkou, oštiepkom, čedarom, jalapeňom, čili fazuľkami, šampiónmi, volským okom, gorgonzolou či grilovanou
cibuľkou.
Veľkým plusom je, že ingrediencie
ako paradajka, cibuľa či kyslá uhorka sú
v tejto reštaurácii servírované na tanieri
vedľa hamburgera. Ak by boli v žemli,
zbytočne by sa sparili a namiesto
čerstvej zeleniny by ste sa dočkali len
umelej chuti. Priemerná cena jednej
porcie hamburgera so všetkým, čo
k tomu patrí, je približne 8,69 eur. To
je vzhľadom na obrovské porcie, ktoré
naozaj nasýtia aj najväčšieho hladoša,
primeraná cena.
Menu BeAbout je zhotovené na základe americkej kuchyne, avšak ponúka aj

iné dobroty tohto druhu. Napríklad Buffalo krídelká, burritá, sendviče, tortilly,
americké palacinky s javorovým sirupom
či výborné šaláty. Obedové menu sa
podáva každý pracovný deň v čase od
11.00 do14.00 hod. Každý mesiac sa môžete tešiť na špeciálnu ponuku mesiaca,
dlhodobé akcie či zľavy rôzneho druhu.
Napríklad v nedeľu má jedno dieťa pri
objednávke spolu s dospelými hamburger zadarmo. V pondelok dostanete ku
každému hamburgeru vybraný nápoj
zadarmo a v utorok na vás čaká „šťastná
hodinka“ – od 13.00 do 14.00 hod., či
od 17.00 do 18.00 hod. bude vaša cena
hamburgera o 1 euro lacnejšia.
Reštaurácia BeAbout je už roky v Bratislave známa firma, mnohí dokonca
označujú ich hamburgery za najlepšie
v meste. Reštaurácia má dve prevádzky
– jedna je na ulici Prešernova 4, druhá
na Dulovom námestí 5A. Neváhajte
a vyberte sa tam na poriadnu mäsovú
„nakladačku“ vo veľkolepom americkom
štýle!
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Neolit, Bratislava

U

ž z názvu podniku môžete vytušiť,
čo tu na vás čaká. Neolit značí mladšiu dobu kamennú, čiže historickú
epochu v dejinách praveku. Presne
v takomto štýle bola reštaurácia zariadená
v bratislavskom Starom Meste, na Obchodnej
ulici 21. Hneď pri vstupe do staromestskej
pivnice vás očarí najmä svojím originálnym
zariadením a výzdobou celej reštaurácie –
všetko je, ako inak, v štýle doby kamennej.
Svojim zákazníkom ponúka tradičnú aj exotickú kuchyňu, možnosť takeaway, jedlá vhodné
pre vegetariánov aj obedové menu. Všetky

priestory sú nefajčiarske. Medzi špeciality
podniku patria klokanie, krokodílie, bizónie,
zebrie a pštrosie steaky a žabie stehienka,
za ktorými sa zákazníci pravidelne vracajú.
Veľkým plusom je najmä v letných mesiacoch
prirodzene chladné pivničné prostredie bez
zbytočnej klimatizácie.
Neolit je naozaj svojím vzhľadom netypická
reštaurácia, ktorú sa oplatí navštíviť. Škoda
len, že podnik nemá žiadnu reklamu ani
webovú stránku, takže sa o nej ľudia ťažšie
dozvedajú. My sme to však, dúfame, úspešne
napravili!

Poľnohospodársko-obchodné
družstvo Abrahám
prevádzka

„VÍNNA PIVNICA“
ponúka na predaj víno
z vlastnej produkcie.
DOBA PREDAJA:
streda: 12.00 – 15.00 hod.
piatok: 12.00 – 16.30 hod.

BIELE:

Rizling vlašský
Veltlínske zelené
Devín

RUŽOVÉ:

Frankovka modrá

ČERVENÉ:

Frankovka modrá
Cabernet Saugvinon

Hellstork, Senica

H

ellstork, alebo teda po našom
„pekelný bocian“, je „dieťa“ dvoch
kamarátov, ktorí svojím úsilím
vytvorili jedinečný pivovar. Ako sa
sami nazývajú, sú len kočovníci, ktorí vo svojich začiatkoch varili pivo doma v garáži a neskôr si vybudovali vlastné podniky so svojimi
pivami. Hniezdom „pekelného bociana“ sa tak
stala aj Senica, presnejšie Hviezdoslavova ulica
3. O tom, že sú skutoční odborníci a ich pivko

je „pekelne“ dobré, svedčí aj niekoľko ocenení
a víťazstiev na Salóne piva. Pivá čapované
v Hellstorku dozrievajú výlučne v drevených
sudoch od whisky či koňaku. S blížiacim sa
letom sú veľmi populárne najmä ovocné či
kyslejšie chute, ktoré dozrievajú na ovocí kalamans a v letných mesiacoch dokonale uhasia
smäd. Ak máte Senicu „od ruky“, nezúfajte –
ich pivo môžete nájsť aj vo viacerých craftových podnikoch napríklad v Bratislave.
Ľubomíra Kubíková Foto: archív podnikov

Kontakt:

0903 980 906
Miesto:
48.260848524,
17.617092133
48° 15’ 39.0546877”
west 4/2018 N,
23
17° 37’ 1.5316772” E

RODIČOVSTVO

SPOLOČNÉ DIELO –
TO JE SILA!
Deti milujú, keď s nimi niečo vyrábate. Spoločné projekty znamenajú
spoločné zážitky a úspešne zavŕšené spoločné dielo. A to vytvára puto! Preto
namiesto tabletu chyťte do rúk farbičky, nožnice, tavnú pištoľ či skrutkovač
a recyklujte – je to ľahké a pri srdci hreje pocit, že ste vec ledabolo
nezahodili, ale využijete ju v novej podobe.
24 www.frisko.media

AKÝ OTEC,
TAKÝ SYN –
KONFERENCIA
O OTCOVSTVE
A VZDELÁVANÍ
CHLAP(C)OV
DOMÁCI ZVERINEC
Materiál: tubus z Mixitu, tvrdší papier/
výkres, univerzálna farba – oranžová, pastelová oranžová, slonovinová a čierna, špagát
Pomôcky: ceruzka, štetec, nožnice,
akumulátorový skrutkovač, tavná pištoľ,
dierkovač
Pracovný postup: Namaľujte tubus
z Mixitu na oranžovo. Bude treba viac
vrstiev, aby ste prekryli podklad. Na výkres
si predkreslite tvár líšky, chvost a nožičky.
Vymaľujte všetky časti líšky podľa svojej
fantázie. Po zaschnutí farby vystrihnite z papiera predkreslené časti líšky. Do plechovky
navŕtajte dve diery oproti sebe vyššie, ale
aj nižšie na plechovke. Prevlečte cez horné
navŕtané diery špagát a spravte uzlíky. Cez
spodné diery prevlečte znovu špagát. Na
konce špagátov navlečte predierkované vyfarbené kruhy. Nalepte na plechovku chvost
a tvár líšky.

TIP:

KVETINÁČ
NA BYLINKY
Materiál: tubus z Mixitu, čierna akrylová
farba, podkladová doska, skrutky a podložky,
pevnejší igelit, obojstranná lepiaca páska,
bylinky
Pomôcky: fixka, orezáč, štetec, akumulátorový skrutkovač
Pracovný postup: Zbavte tubus všetkých
papierových nálepiek. Predkreslite si fixkou
miesto, ktoré budete vyrezávať, a orezávačom vyrežte do tubusu otvor. Namaľujte
tubus ľubovoľnou akrylovou farbou, ktorá
ho bude zvonka chrániť pred navlhnutím.
Priskrutkujte tubus k podkladovej doske –
tak sa vám nebude kotúľať. Do vnútra tubusu
prilepte obojstrannou lepiacou páskou igelit
tak, aby ste jedným kusom pokryli celé vnútro tubusu. Stačí zasadiť bylinky a je hotovo.
Dosku si pokojne pomaľujte, napíšte na ňu
názvy byliniek, prípadne si ich nakreslite.

Z každého ďalšieho vyjedeného tubusu Mixit
môžete vytvoriť ďalšie iné zvieratko. Okrem
pravidelných chutných raňajok tak získate aj
ďalšie prírastky do vášho domáceho zverinca.
Ak necháte tubus otvorený, zvieratká budú
slúžiť na uskladnenie farbičiek, nožníc, štetcov.
Ak do tubusu vložíte zaváraninový pohár,
nalejete doň vodu, váza do detskej izby je na
svete.

23. 6. 2018, hotel NH Gate One,
Bratislava
Ak máte doma syna/ov, nenechajte si ujsť jedinečné vzdelávacie
podujatie, na ktorom vás čaká až
400 minút prednášok, 13 zaujímavých tém a 12 inšpiratívnych
spíkrov zo Slovenska a Čiech. Aká
je úloha otca vo výchove – môže
z chlapca urobiť muža len iný
muž? Sú chlapci iní ako dievčatá?
Ako možno vedomosti o stavbe
a funkcii mužského mozgu využiť
v prospech učenia a výchovy od
batoľaťa po dospelého muža? Čo
môže sprevádzať chlapca na ceste
k dospelosti? Aký vplyv majú
na chlapcov počítačové hry, ku
ktorým inklinujú viac ako dievčatá? Ako k chlapcom pristupovať
počas športového tréningu, ako
im pomôcť zvládnuť agresivitu?
Celodňové podujatie vrátane obeda vám pomôže pochopiť, aká je
úloha muža v dnešnom svete – čo
je dôležité, aby vedel, ako rozmýšľa a čo sa od neho potrebuje naučiť
jeho syn. Snahou nie je utvrdzovať sa v rodových stereotypoch,
naopak – pochopiť jedinečnosť
mužskosti, aby ju rodičia vedeli pri
výchove syna v plnej miere rozvinúť v prospech svojho potomka
po meči.
www.konferenciaotecasyn.sk
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Predaj mininakladačov
www.hysoonslovakia.sk

KOMPAKTNÝ dizajn a UNIVERZÁLNE využitie

Z LETISKA BRATISLAVA
flydubai Dubaj
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

Letenky rezervujte na webových stránkach leteckých spoločností.
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VYUŽITE PRIAME LETECKÉ LINKY

POD POKRIEVKOU

Šalátovanie
V júni je už záhrada plná zeleniny. Neváhajte,
každý deň si jej doprajte poriadne porcie.
Mixované polievky, zeleninové pyré od výmyslu
sveta (aj paštrnákové, mrkvové, karfiolové, či
batatové) a predovšetkým šaláty – na každý
deň iný! Pokvapkaný kvalitným olivovým olejom
vyzerá na tanieri šik a vášmu telu prospeje viac
ako mastné jedlo. Počas horúcich dní nám práve
šalát príde viac na chuť – je ľahší na trávenie,
telu dodá vitamíny a vlákninu a nespomalí nás
tak ako vyprážaný rezeň. A viete si bez šalátov
predstaviť letné grilovanie s priateľmi?
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V

spolupráci s vydavateľstvom FITnamotávka vám prinášame štyri fajnové, trochu
netradičné šaláty, ktoré vám iste zachutia
a stanú sa vaším obľúbeným (nielen) júnovým
jedlom. Sú dôkazom toho, že dobrý šalát môže
hrať na prestretom stole prím a byť tým hlavným
v menu. Recepty z knihy Zdravé rýchlovky pripravíte do 20 – 30 minút. Práve kombinácia zdravia
a rýchlosti prípravy ich predurčuje na to, aby sa
stali hitom každej vyťaženej mamy. Porcie zdravia
tak môže svojim blízkym servírovať na tanieri od
pondelka do nedele bez toho, že by mala pocit, že
ju varenie zaťažuje. V knihe nájdete 60 výživných
receptov – aj rýchlovky z mäsa, rýb, cestovín,
strukovín, obilnín, fitnes rýchlovky a, samozrejme, i tie nasladko.

TEPLÝ ŠALÁT
Z BIELEJ FAZULE
Autor receptu: Henrieta Peškovičová
Čas prípravy: 15 minút

1

porcia

Suroviny: 250 g bielej fazule z konzervy, 200 g mladej cukety,
5 listov choy sum so stonkami, 1 kapia, 1 šalotka, 2 strúčiky
cesnaku, 2 PL repkového oleja, hrsť červeného špenátu, drvené
biele alebo čierne korenie, kokosový tuk, himalájska soľ, citrón
Ako na to: Všetky surové ingrediencie umyte a šaláty osušte
v utierke. Šalotku očistite a nakrájajte na malé kocky. Cesnak
pretlačte alebo ho nakrájajte na plátky. Z choy sum zrežte stonky
a nakrájajte ich na kúsky veľké 1 cm. Na malé kocky nakrájajte kapiu (vnútro nepoužívajte, ale odložte si ho napríklad do
paradajkovej omáčky). Cuketu nakrájajte na kolieska hrubé asi 5
mm. Na panvici zohrejte kokosový tuk a z cibuľky spravte hustý
základ. Cibuľka nesmie horieť ani sa fritovať, mala by byť mäkká
bez pachuti horenia. Na cibuľku pridajte bielu fazuľku a podlejte
trochou nálevu z konzervy alebo vodou. Pridajte cesnak, kapiu
a choy sum. Posoľte a dochuťte korením, premiešajte a stiahnite z ohňa. Suroviny sa majú len prehriať, nemajú byť ako lečo.
Primiešajte cuketu a nechajte chvíľu odstáť. Jedlo servírujte na
teplé taniere. Spolu so zmesou servírujte aj čerstvé listy červeného špenátu a choy sum, postriekané repkovým olejom a všetko
pokvapkané citrónovou šťavou.

BAKLAŽÁNOVÉ TOFU
S JOGURTOVÝM
DIPOM
Autor receptu: Katie de Chimp
Čas prípravy: 10 minút

2

porcie

Suroviny: 200 g jemného tofu, 80 g bieleho jogurtu, 2
baklažány, 1 citrón, 2 strúčiky cesnaku, 2 PL olivového oleja,
rozmarín, soľ, korenie
Ako na to: Baklažán pokrájajte na tenšie kolieska, osoľte,
okoreňte a nechajte ho „vypotiť“ na panvici s trochou oleja
a vody asi 15 minút. Hotový baklažán vyberte na papierový
obrúsok a usušte. Na tej istej panvici si rozohrejte trochu olivového oleja a pridajte očistený a nadrobno nakrájaný cesnak. Keď
je zlatistý, pridajte na kocky nakrájané tofu, ktoré sprudka opečte asi 1 minútu. Zatiaľ do jogurtu vyžmýkajte citrón. Usušený
baklažán poukladajte na tanier, na vrch pridajte tofu a prelejte
jogurtovým dipom.
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PEČENÉ BATATY

S GRANÁTOVÝM JABLKOM
A KOZÍM SYROM

Autor receptu: Alexandra a Peter Grófovci
Čas prípravy: 20 minút

BLUE SALAD
2

porcie

Suroviny: 2 stredne veľké bataty, 1 malá brokolica, ½ granátového jablka, šertsvý kozí syr, škorica, červená paprika, soľ
Na zálievku: 1 ČL mandľového masla, šťava z 1 limetky, 2 PL
olivového oleja, soľ
Ako na to: Bataty si nakrájajte na hrubé hranolčeky a poukladajte
na plech. Polejte ich olivovým olejom a posypte škoricou, červenou
paprikou a posoľte. Pečte v rúre na 180 0C asi 15 minút. Pripravte
si zálievku zmiešaním všetkých surovín dokopy. Medzitým si na
pare uvarte brokolicu. Tú zmiešajte v mise s granátovým jablkom
a kozím syrom a polejte zálievkou. Servírujte s batatmi.
Tip: Kozí syr môžete nahradiť ovčím alebo feta syrom. Mandľové maslo zas iným obľúbeným orechovým maslom.
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Autor receptu: Katie de Chimp
Čas prípravy: 10 minút

2

porcie

Suroviny: 100 g baby špenátu,100 g poľníčka, 2 jablká, 50 g
modrého syra, 100 g cherry paradajok, hrsť vlašských orechov,
olivový olej, morská soľ
Ako na to: Všetky zelené listy dôkladne umyte, osušte a vložte do veľkej šalátovej misy. Cherry paradajky umyte, prekrojte
na polovicu a vložte do misy. Zalejte olivovým olejom a rukami
premiešajte. Modrý syr ručne natrhajte priamo do šalátu. Jablká
umyte a spolu so šupkou ich nastrúhajte do šalátu. Všetko jemne
ručne premiešajte, posypte vlašskými orechmi a servírujte.
Tip: Tým, čo majú radi sladko-slané chute, odporúčame do
šalátu pridať trochu medu alebo agávového sirupu.

Zdroj receptov a foto: Zdravé rýchlovky

JÚNOVÉ GASTROSPOLČOVANIE
Pitný režim hravo!

P

očas horúcich dní by na prestretom
stole nemal chýbať dostatok tekutín – ideálne takých, ktoré by vábili
na dobrovoľné dodržiavanie pitného režimu. Zabudnite na sladené nápoje, stačí do
pramenistej vody vložiť kúsky ovocia, ktoré
milujete, prípadne ich skombinovať s bylinkami ako mäta, jahodové listy, materina
dúška – a napiť sa z tohto lahodného a na
pohľad atraktívneho nápoja budú chcieť všetci. Vďaka 2,5-litrovému džbánu myDRINK
od Tescomy so štyrmi pohármi s viečkom
a slamkou je príprava nápoja jednoduchá –
na vloženie ingrediencií podľa vášho gusta
slúži osobitná priehradka džbánu, vďaka
ktorej síce voda získa chuť vloženého ovocia
a byliniek, ale po servírovaní v nej neplávajú, takže ich hostia nebudú loviť z pohára
alebo cediť pomedzi zuby. Džbán je dostupný
v ružovej, žltej, zelenej a modrej farbe a ku
každému je farebná štvorica pohárov, aby si
každý hosť hravo spoznal ten svoj. Kúpite
v akciovej cene 18,90 € na

WWW.TESCOMA.SK

Doma pripravený
návrat do detstva

Č

o milujú všetky deti? Predsa cukrovú
vatu! Jej výroba nestojí veľa, pre vaše deti
má však cenu zlata. Ak im chcete touto
maškrtou spestriť rodinné oslavy, zišiel by sa
vám stroj na výrobu cukrovej vaty Orava
CM-500 A. Sladké pokušenie vyčaruje rýchlo
WWW.ORAVA.EU
a ľahko sa čistí. Cukor, z ktorého sa cukrová
vata vyrába, môžete prifarbiť potravinárskou
farbou rôznych odtieňov, takže ružová, zelená, modrá, žltá, či červená pobaví
malých aj veľkých maškrtníkov. Súčasťou balenia výrobku je aj 10 ks drevených
paličiek na výrobu cukrovej vaty a odmerka na cukor. Kvalitná cukrová vata za
pár eur, ktorú doma vykúzlite, vás v očiach vašich detí vynesie na prvé priečky
hitparád o najlepšieho rodiča. A budete prekvapení, ako si na nej – konečne bez
výčitiek, že by boli detinskí, pochutia aj dospelí. Veď kto by sa takto originálne
nechcel aspoň na chvíľku vrátiť do detstva?! Orava CM-550 A kúpite za 39,90 €.

Ideálny pár pre šalát

S

ervírovať hosťom zeleninový šalát bez kvalitného olivového
oleja a balsamica považujeme za rúhanie! Táto silná šalátová
dvojica vyladí „do poslednej noty“ harmóniu zdravím nabitých
chutí zeleniny a pozdvihne šalát na piedestál letných párty hitov.
V čase e-shopov sa už na nedostatok možností, ako si ich zaobstarať,
vyhovárať nedá. Od potravín cez nože, šalátové misy, servírovacie
súpravy až po spotrebiče je už dnes na webe všetko – aj talianska
šalátová klasika. Nefiltrovaný extra panenský olivový
olej Il Casolare talianskej značky Farchioni je lisova´ oveľa vyšší podiel výživných látok
ný za studena, takže má
zo zvyškov olív po lisovaní a plnšiu chuť ako rafinované
oleje. S praktickým uzáverom máte na výber litrové balenie za 10,99 €, alebo 0,75 l balenie v bio kvalite za 8,59 €.
Objednajte si k nemu aj krémové balsamico Varvello
250 ml, ktoré sa získava varom na miernom ohni pridaním masla, cukru a škrobu tak, aby vznikla konzistencia
silnej glazúry. Toto balsamico z vychýrenej talianskej Modeny je lahôdkou, ktorú oceníte aj pri zdobení grilovanej
zeleniny, mäsa, rýb či morských plodov – len za 3,49 €.
Kuriér vám ich doručí rovno na váš stôl, stačí kliknúť
a objednať na
WWW.CHEFSHOP.SK

-red- Foto: archív firiem

Prinášame vám tri tipy na produkty, ktoré
by vám nemali chýbať na rodinnej oslave či
vydarenej (aj detskej) párty.
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Cédrový olej
vás zbaví
vrások i napätia
V kozmetickom i farmaceutickom priemysle sú prírodné oleje veľmi
obľúbené a ich využitie je viacúčelové. Dnes sme zaostrili na cédrový olej
a na zaujímavú antistresovú techniku, ktorá vás dokáže upokojiť a zbaviť
napätia už za päť minút.
Odkiaľ pochádza?
Skutočný, čiže pravý cédrový olej pochádza z ruskej Sibíri. Na tomto mieste
sa zbierajú zrelé popadané šišky, ktoré
sa následne olupujú, čím sa dostaneme
k orechom, z ktorých sa potom samotný
olej vyrába. Olej sa získava, podobne
ako mnoho iných olejov, lisovaním.
Avšak orechy z cédra nesmú prísť do
kontaktu s kovom, pretože ten ich
oberá o vzácne živiny. Preto sa lisujú
na špeciálnom lise z cédrového dreva.
Takto vylisovaný olej sa dostáva ďalej
na predaj.
Liek na 100 ochorení
Cédrový olej a jeho liečivé
účinky sa využívajú v medicíne v Rusku už oddávna.
Vďaka tomu dostal
aj prívlastok
„liek na 100
ochorení“.
Na zákla32 www.frisko.media

de vedeckých výskumov sa zistilo,
že cédrový olej je bohatým zdrojom
bielkovín, aminokyselín, vitamínov,
minerálov a obsahuje aj stopové
prvky. Vedeli ste, že
napríklad obsah vitamínu E je v cédrovom
oleji až päťkrát vyšší
ako v olivovom
oleji? Okrem

tohto vitamínu cédrový olej obsahuje
aj vitamíny A, D a B. Olej je tiež bohatý
na draslík, vápnik, horčík,
železo, mangán, zinok
a iné. Cédrový

olej pomáha v boji proti chrípke,
nachladnutiu a rôznym alergickým ochoreniam. Je nápomocný
aj pri liečbe kožných problémov,
využíva sa pri liečbe žalúdočných
vredov a pomáha pri chronickej
únave. Zároveň podporuje imunitný systém.

Krásne vlasy i pleť
Cédrový olej sa používa aj v boji
proti vypadávaniu vlasov a s rôznymi kožnými chorobami. Je
skvelým pomocníkom aj pri liečbe
akné. Dokáže zbaviť aj lupín a vlasom dodá stratený lesk a hebkosť.
Využíva sa aj v kozmetickom priemysle, pretože pokožke dodáva
pevnosť a pružnosť, čím ju dokáže
omladiť. Máte problém s mastnou pleťou? Aj v tomto prípade
vám môže tento blahodarný olej
pomôcť, keďže dokáže eliminovať
tvorbu kožného mazu.
Stop stresu!
Dnešná doba je uponáhľaná a my
sme nútení čeliť čoraz väčšiemu
tlaku a stresu. Vďaka vysokému
obsahu vitamínov skupiny B nám
cédrový olej pomáha zbavovať sa
napätia a hlavne stresu. Vitamín B
sa totiž výrazne podieľa na tvorbe
dobrej nálady. Pokiaľ budete tento
prírodný zázrak z ďalekej Sibíri
užívať pravidelne, zaťažujúce
a stresové situácie budete zvládať
hravo. Odborníci odporúčajú
užívať cédrový olej dvakrát
denne, pričom by ste si
mali dať 2 až 6 kvapiek.
Zapíjajú sa čistou
vodou. Možností,
ako sa zbaviť stresu
a napätia, je viacero. Jednou z nich
je aj stará japonská technika,
ktorá sa využíva
už veľmi dlho
po celom svete.

ZBAVTE SA STRESU
A NAPÄTIA ZA
POMOCI STAREJ
JAPONSKEJ
TECHNIKY
Pociťujete veľké napätie,
ste plní hnevu či strachu?
Skúste sa ich zbaviť
jednoduchou stimuláciou
prstov na ruke. Podstata
tejto techniky spočíva
v tom, že každý prst na našej
ruke je prepojený s nervovými
zakončeniami, ktoré súvisia
s jednotlivými psychologickými
ťažkosťami. Ich správnou stimuláciou
sa týchto ťažkostí dokážete zbaviť alebo
ich aspoň eliminovať na minimum.
Jednotlivé prsty na ruke a ich
prepojenie s psychologickými
problémami:
Palec – Ak máte obavy, či starosti, pozornosť venujte
svojmu palcu, ktorému prislúchajú všetky druhy
obáv a starostí.
Ukazovák – Chýba vám odvaha, ovládol vás strach,
či máte z niečoho fóbiu? V tom prípade sa zamerajte
na svoj ukazovák. Jeho stimuláciou sa môžete zbaviť
strachu a zároveň si dodať odvahu v ťažkých chvíľach.
Prostredník – Keď vás ovládne hnev, sústreďte sa na
prostredník.
Prstenník – Povedzte dosť pocitom úzkosti a depresiám. Stimulácia prstenníka pomôže pri melanchólii
i smútku.
Malíček – Pomôže vám v prípade, že sa potrebujete
upokojiť a dodať si trochu sebavedomia.

Ako sa teda
upokojiť?
Celý princíp tejto techniky
spočíva v tom, že príslušný prst
na jednej ruke objímete celou
druhou rukou. Takto by ste mali
vyčkať minútu. Pri uchopení
prsta sa sústreďte na energiu,
ktorá prúdi medzi oboma rukami. Táto technika upokojenia je
veľmi obľúbená a rozšírená po
celom svete vďaka tomu, že je
časovo nenáročná a môžete ju
vykonávať kdekoľvek. Odborníci odporúčajú postupne si
takto prejsť naraz všetky prsty
na ruke. Zaberie vám to iba päť
minút. Pocit úľavy sa dostaví
okamžite.

Martina Zvolanská, foto: internet
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dobrý nápad
Prinášame vám tipy na kozmetické, módne
a lifestylové produkty, ktoré nám k júnu pasujú
a podľa nás stoja za vyskúšanie.

SIAHNITE PO
PÁSIKOCH!

PRE MALÝCH
VÝLETNÍKOV

P

N

ásiky tu boli od nepamäti a dovolíme si tvrdiť, že v módnom
priemysle budú mať vždy zastúpenie. V rôznych smeroch a farbách
odzrkadlia náladu a prispôsobia sa
každej príležitosti. S pásikmi ani toto
leto nešliapnete vedľa, preto ak ešte
nemáte nadčasové pásikavé šaty,
teraz je ten správny čas zaradiť ich do
šatníka! Vyberte si tie svoje na www.
glami.sk. Glami umožňuje na jednom mieste vyhľadávať módne
kúsky naprieč 194 slovenskými e-shopmi. A ako to funguje?
Glami každý deň prechádza všetky slovenské e-shopy s módou,
hľadá nové kúsky a zľavy a radí ich do jedného prehľadného
katalógu. Produkty môžete vyhľadávať podľa kategórií ako sú
príležitosti, materiály, farby, vzory, štýl, strih atď. Ak sa rozhodnete zakúpiť si tovar, budete presmerovaní priamo na stránku
vybraného e-shopu, kde dokončíte nákup.
www.glami.sk

a rodinné cesty za letnými
dobrodružstvami si pribaľte
balíček intímnej hygieny pre
deti Saforelle® Bébé s ruksačikom v tvare
tučniaka či myšky. Drobec sa poteší ruksačiku, kam si vloží
obľúbenú hračku a niečo malé pod zub. Vy nedáte dopustiť na
kvalitné francúzske prípravky na každodennú (nielen) intímnu
hygienu pre malé slečny a mini pánkov, ktoré z detí pri očiste
zmyjú celodennú špinu a pot. Navyše upokoja ich pokožku
a sliznice intímnych partií, ktorým teplo, vlhko, hmyz a voda
na kúpaliskách dávajú poriadne zabrať. Saforelle® Bébé jemný
čistiaci gél 250 ml a krémové mlieko 125 ml obsahujú patentovaný extrakt z lopúcha väčšieho, zmierňujúci a upokojujúci
podráždenie pokožky a pocit svrbenia. Obohatené o hydratačné
zložky regenerujúce ohniská začervenania sú bez konzervačných
látok a farbív. Namiesto klasického mydla je v nich moderná čistiaca emulzia – menej pení, ale o to do dôkladnejšie očistí detské
telíčko. Kúpite v lekárňach, odporúčaná cena 16,95 €.
www.saforelle.eu

PASTELOVÝ ODTIEŇ BLOND PODĽA NÁLADY

P

re jemný dotyk pastelu bez záväzkov
vytvoril Schwarzkopf Professional úžasný rad tónovacích šampónov
BlondMe Blush Wash v štyroch pastelových odtieňoch: strieborný, lila, jahodový
a marhuľový. Vďaka bezsulfátovej receptúre, ktorá v jednom jednoduchom kroku
vlasy šetrne čistí a tónuje, umožňuje tento
inovatívny rad produktov jednoduchú
premenu blond účesu a rýchle vytvorenie
neodolateľných pastelových odtieňov!
Výsledky, ktoré vydržia až päť umytí,
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umožňujú blondínkam meniť ich osobitý
štýl podľa ich nálady a každý júnový týždeň
prekvapiť iným odtieňom svojich blond
vlasov. Šampóny BlondMe Blush Wash
používané v rámci domácej starostlivosti
podporujú a udržiavajú jemné pastelové farby v období medzi návštevami
salónu. V produktovom rade nájdete aj
produkty a ošetrovanie a styling blond
vlasov. Kúpite ich v kamenných drogériách i e-shopoch za odporúčanú cenu 9 €.
www.schwarzkopf.sk

Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív značiek

PODUJATIA
ZÁPADNéhO
SLOVENSKA,
NA KTORýCh
NEMôžETE ChýBAŤ
BODY ZÁUJMU UBYTOVANIE
A GASTRONÓMIA CYKLOTRASY
MESTÁ A OBCE REGIÓNU OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ VZDELÁVANIE PODUJATIA
REGIONÁLNI PRODUCENTI BODY ZÁUJMU
UBYTOVANIE A GASTRONÓMIA CYKLOTRASY
ČLÁNKY MESTÁ A OBCE REGIÓNU OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ VZDELÁVANIE REGIONÁLNI
PRODUCENTI ČLÁNKY BODY
ZÁUJMU UBYTOVANIE
A GASTRONÓMIA
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BÝVANIE

STAVBA DOMU – 2. ČASŤ

Dokumentácia
a možnosti
výberu domu

36 www.frisko.media

V minulom čísle sme
sa venovali výberu
pozemku. Tentokrát sa
podrobne pozrieme na
projektovú dokumentáciu
a jej zabezpečenie, či na
povolenia, ktoré budete
potrebovať ešte pred
začatím výstavby.

Projektová dokumentácia
Keď už máte výber a kúpu pozemku úspešne za sebou, prichádza na rad
ďalšia časť zabezpečovania vášho nového
bývania – projektová dokumentácia
a schvaľovanie všetkých potrebných dokumentov na úrade. Na to, aby ste mohli
začať so samotnou výstavbou, musíte
mať vybratý konkrétny dom a vypracovaný projekt tohto domu. To znamená,
že navštívite architekta, sadnete si s ním
a spolu dáte na papier všetky vaše myšlienky a požiadavky na dom, na základe
ktorých vám on vypracuje individuálny
projekt rodinného domu. Alebo máte
ešte druhú možnosť – tzv. katalógový
dom.
Katalógový dom vs.
individuálny projekt
rodinného domu
Pred touto dilemou stojí asi každý, kto
sa rozhodne pre stavbu rodinného domu.
Ako jedna, tak aj druhá možnosť má
svoje klady i zápory.
Individuálny projekt
V tomto prípade je potrebné nájsť si
architekta, ktorý vám vytvorí návrh
domu, dodá samotné dielo a poskytne aj
poradenstvo.
Výhody:
n dom je jedinečný, unikátny – tak ako
jeho majitelia
n dom, ako aj dispozícia a jeho riešenie
presne spĺňa požiadavky klienta
n architekt vás usmerní, upozorní na
rôzne chyby či nedostatky
n prekonzultuje s vami každý detail
domu
n nájde vhodné riešenia pre každú komplikáciu
n nájde vhodné riešenie v prípade
nerovného terénu, či atypického
pozemku
n projekt je šitý na mieru
n architektonická štúdia
n dodávka všetkých potrebných dokumentov
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Nevýhody:
n väčšia časová náročnosť, resp. dlhšia
príprava
n vyššia cena projektu ako pri katalógovom dome

Katalógový dom
Druhou možnosťou je výber katalógového domu. Ako vyplýva z názvu, navštívite spoločnosť, ktorá sa zaoberá výstavbou
rodinných domov, a vyberiete si taký,
ktorý už je navrhnutý v tzv. katalógu.
Výhody:
n široké portfólio rôznych domov
n nižšia cena
n vo väčšine prípadov možná aj obhliadka domu
n rýchlejšie dodanie podkladov
Nevýhody:
n univerzálne riešenia, ktoré nemusia
vyhovovať každému
n tuctovosť
n vhodné prevažne pre rovinaté pozemky
n vykonanie zmien v projekte za príplatok

Stavebné povolenie
Ešte predtým, ako sa dostanete k výstavbe vášho domu, budete potrebovať
stavebné povolenie, ktoré sa vybavuje na
stavebnom úrade. Na tomto mieste vám
kompetentní poskytnú aj presné informácie o tom, aké všetky náležitosti má
žiadosť o stavebné povolenie obsahovať.
Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí
žiadosť obsahovať:
n účel a spôsob užívania stavby
n miesto stavby a predpokladaný čas jej
ukončenia
Okrem týchto informácií sa ďalej
v žiadosti uvádza:
n kontaktné údaje žiadateľa – meno,
priezvisko, adresa a telefónne číslo
n názov a druh stavby, účel stavby,
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miesto stavby
n dátum a číslo rozhodnutia o umiestnení stavby
n predpokladaný termín dokončenia
stavby
n rozpočet – predpokladané náklady na
stavbu
n informácie o stavebnom pozemku –
parcelné číslo, druh pozemku
n meno a adresu vlastníka pozemku
n údaje o vlastníkoch susedných pozemkov
n spôsob ukončenia stavby – či ide o dodávateľskú spoločnosť, alebo svojpomocné ukončenie
n základné údaje o stavbe – informácie
o jej členení, zariadení, o zastavanej
a úžitkovej ploche
n čestné prehlásenie o pravdivosti údajov v žiadosti
Okrem toho budete k žiadosti dokladovať aj prílohy. Za prílohy sa považujú
doklady, ktorými preukazujete vlastnícke alebo iné právo. To znamená list
vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
a kópiu katastrálnej mapy. Ďalej dokladujete právoplatné územné rozhodnutie,
projektovú dokumentáciu (v dvoch
vyhotoveniach) a preukázanie odbornej spôsobilosti projektanta, vyhlásenie
stavebného dozoru alebo kvalifikovanej
osoby, ktorá bude vykonávať dozor
a odborné vedenie nad stavbou (dokladuje sa, ak staviate svojpomocne). Ak sa
stavba realizuje dodávateľsky, dokladuje
sa názov a adresa dodávateľa a doklad
o zaplatení správneho poplatku.
Pokiaľ plánujete stavať na pozemku,
ktorý je evidovaný ako orná pôda, budete
musieť dokladovať aj súhlas s vyňatím
ornej pôdy z pôdneho fondu. Ten získate
na príslušnom pozemkovom a lesnom
odbore na okresnom úrade.

Územné rozhodnutie
Ako sme už spomínali, k žiadosti
o vydanie stavebného povolenia budete
potrebovať aj územné rozhodnutie. To
hovorí o umiestnení stavby, ktorým sa
určuje stavebný pozemok. Taktiež určuje
podmienky na umiestnenie tejto stavby.

Pre vydanie územného rozhodnutia je
potrebné podať si návrh na začatie územného konania na príslušnom stavebnom
úrade. Návrh na vydanie územného rozhodnutia musí podľa vyhlášky 453/2000
Z. z. obsahovať:
n informácie o navrhovateľovi – meno,
priezvisko a adresu
n predmet územného rozhodnutia a jeho
stručnú charakteristiku, ako aj spôsob
jeho doterajšieho využitia
n zoznam všetkých známych účastníkov
územného konania
n informácie o parcelách aj susedných
pozemkov a stavieb – parcelné čísla
pozemkov podľa katastra nehnuteľ-

Dispozícia vs. lokalita
Na záver trochu odbočíme od stavby
domu a povenujeme sa aj ďalšej dileme,
s ktorou zápasia mnohí ľudia najmä
v mestách. Na mysli máme bytové
domy. Zažili ste už situáciu, že ste hľadali
vhodný byt, ale vždy ste zápasili s tým,
že buď sa nachádzal v dobrej lokalite, no
mal zlú dispozíciu, alebo naopak? Pod
dobrou lokalitou máme na mysli dostupnú občiansku vybavenosť (škola, škôlka,
obchody, zdravotné stredisko a pod.),
pokojné a čisté prostredie a ďalšie faktory,
ktoré ovplyvňujú kvalitu života. Vždy
majte na pamäti vaše potreby. Máte viacero ratolestí, našli ste byt, ktorý by bol

ností, vlastnícke práva a iné práva
k parcele
n ak navrhovateľ k pozemku nemá
vlastnícke alebo iné právo, je potrebný
súhlas vlastníka pozemku
K návrhu sa ešte prikladajú prílohy ako
situačný výkres aktuálneho stavu územia
(v dvoch vyhotoveniach), katastrálna
mapa so zakresleným pozemkom a jeho
určenou polohou, dokumentácia pre
územné rozhodnutie vyhotovená oprávnenou osobou, rozhodnutia a stanoviská,
vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov
štátnej správy a obce.
Martina Zvolanská
Foto: pixabay.com

pre vás dispozične ideálny, ale je, takpovediac, „od ruky“? Potom by možno bolo
vhodnejšie zmieriť sa napríklad s menšou
kuchyňou a spálňou, ale mať po ruke
občiansku vybavenosť. Ak vám zase nerobí problém ráno si privstať a prejsť viac
kilometrov, potom si pokojne vyberte
miesto, ktoré je aj vzdialenejšie od centra.
Pri výbere myslite aj do budúcna. Je
rozdiel, ak napríklad kupujú nehnuteľnosť
dvaja mladí ľudia, ktorí neplánujú veľkú
rodinu, alebo ak ide o pár, ktorý chce mať
viacero detí. Tiež majte na pamäti, že nie
vždy musíte mať k dispozícii auto a či
máte do práce a do školy aj iné dopravné
prostriedky (napr. MHD). To platí hlavne
pre tých, ktorí musia dochádzať.
WEST-20180032-01

SLOR
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AKCIA DO 28.08.:
ku každému projektu od nás
vypracujeme rozpocet ZDARMA

SME FANÚŠIKMI
INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ

PROJEKTOVANIE
STAVIEB

ROZPOCTY
STAVIEB

REALIZÁCIA
STAVIEB

INVESTICNÉ
PORADENSTVO

slorhome +421 948 716 143 slorhomesk@gmail.com
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Renovácia kúpeľne
krok za krokom
Potrebovala by vaša kúpeľňa nový šat? Renovácia kúpeľne si vyžaduje
určitú prípravu. Prečítajte si, čo všetko vás čaká a na čo by ste určite
nemali zabudnúť.
Najprv si ujasnite, čo chcete
V prvom rade by ste si mali ujasniť, čo vlastne chcete. V prípade menších kúpeľní zvolíte radšej vaňu, alebo sprchovací
kút? Čo využívate viac a čo je pre vás praktickejšie? Mladé
rodiny s malými deťmi ocenia určite skôr vaňu. Starší ľudia zase
pre svoje pohodlie sprchovací kút. Alebo máte miesto pre obe
možnosti? Aký by mal byť obklad? Väčší formát v príjemných
teplých tónoch, ktorý bude nadčasový a in aj po piatich rokoch,
alebo nejaká trendy vychytávka?
40 www.frisko.media

Spravte si prehľad
Na trhu je dostupné množstvo výrobkov od rôznych výrobcov, avšak pozor si treba dávať na kvalitu výrobkov. Existujú
poprední výrobcovia, ktorých výrobky sú overené časom.
S týmto by vám však už mohli poradiť odborníci, ktorých nájdete v kúpeľňovom štúdiu. Ak takéto štúdio navštívite, určite
si nechajte vypracovať aj 3D vizualizáciu kúpeľne. Projektant
vám vie do jej návrhu zakomponovať vybraté zariaďovacie
predmety, ako aj konkrétny obklad, ktorý si vyberiete. Takisto
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vám ochotne poradia aj s vhodným
viteľskej spoločnosti je tiež na mieste
rozmiestnením sanitárneho vybavenia. zistiť si o nich recenzie a odporúčania.
Po odsúhlasení finálnej podoby vizuAk nemáte čas zháňať si realizátorov
alizácie vám poskytnú pôdorys, ktorý
a zisťovať recenzie sami, pokojne aj
využije stavebná firma pri vodoinštav tomto využite služby kúpeľňového
lácii a elektroinštalácii a zároveň vám
štúdia, kde určite majú svoje vlastné
narátajú potrebu materiálu a pripravia
partie odborníkov, ktorí vám zhotovia
cenovú ponuku. Takto máte poskytnu- kúpeľňu na kľúč. Takto dokážete „pod
tý komplexný servis a môžete sa vyhnúť jednou strechou“ vybaviť všetko hravo
rôznym komplia ušetríte si veľa
káciám. Predsa
času a starostí.
KVALITNÍ MAJSTRI SÚ
len, kúpeľňu
VYŤAŽENÍ A ČASTO SA
Na čo všetko
nerenovujeme
STÁVA, ŽE TERMÍNY
sa pripraviť?
každý rok – aby
Okrem toho je
sme mali prePRÁCE MAJÚ OBSADENÉ
dôležité uvedohľad o všetkom.
UŽ NIEKOĽKO MESIACOV miť si, že po zaVOPRED.
Nezabudnite
čatí realizačných
si dohodnúť
prác vás bude
realizátorov
doma čakať neporiadok, prach a hluk.
Veľmi dôležitý je tiež výber realiTomu sa nevyhnete pri žiadnych
zátora vašej kúpeľne. Vždy majte na
búracích prácach. Často sa stáva, že keď
pamäti, že je potrebné vykonať obsa kúpeľňa renovuje, domáci nebývajú
hliadku priamo na mieste realizácie
doma. Samozrejme, iné je to v prípade,
a dohodnúť si pevný termín realizácie
že ide o byt, a iné zase v prípade domu,
dostatočne včas. Kvalitní majstri sú vy- kde máte k dispozícii ďalšiu kúpeľňu
ťažení a často sa stáva, že termíny práce a toaletu a ďaleko väčšie možnosti.
majú obsadené už niekoľko mesiacov
Martina Zvolanská
Foto: Petr Bradáč, Martina Zvolanská
vopred. Pri výbere konkrétnej zhoto-

PÁR RÁD NA ZÁVER:
n Väčšie formáty obkladov opticky zväčšia priestor.
n Ak máte v kúpeľni malé alebo žiadne okno, vyberajte si svetlé tóny, ktoré
priestor presvetlia.
n Lesklá dlažba je v kúpeľni klzká.
n Pri výbere sprchovacieho kúta sa pýtajte, či má sklo aj tzv. technológiu antical
alebo nanoglass. Ide o technológie, ktoré zabezpečujú lepšie stekanie vody zo
skla a zabraňujú tvorbe vodných usadenín.
n Pri výbere vane si preverte, či sú ponúkané vane zo 100 % akrylátu (v ponuke
sú stále aj smaltované vane).
n Ak máte podlahové vykurovanie, je potrebné použiť špeciálne lepidlo naň
určené.
n Vyberajte si batérie so zabudovaným systémom šetrenia vody – tzv. Eco Stop
systémom. Vďaka nim majú batérie výrazne znížené prietoky vody (napr. 5
alebo 7 litrov za minútu v závislosti od výrobcu).
n Ak túžite po tom, aby bola údržba obložených stien a podláh čo najjednoduchšia, pýtajte sa na rektifikovaný obklad a dlažbu. Rektifikovaný znamená
presne rezaný, čiže obklady sa dajú klásť s minimálnou špárou, ktorá musí byť
zachovaná pre dokonalú tesnosť.
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INVESTUJTE DO BUDÚCNOSTI

HOME
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eco garden village

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

18 MODERNÝCH RODINNÝCH DOMOV
NEMUSÍTE SI VYBERAŤ
MEDZI HÉVÍZ A KESZTHELYOM!

KDE:

KESZTHELY-KERTVÁROS
MAĎARSKO

VYBAVENIE:

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

ODOVZDANIE:
JESEŇ 2018
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SPOLOČNOSŤ 4.0 – DIGITA
AKO NOVÁ VÝZVA SPOLOČN
V dnešnej digitálnej dobe je potrebné venovať pozornosť
pracovnému prostrediu, ktoré sa transformuje prostredníctvom
moderných technologických pokrokov. Digitalizácia už dávno
vstúpila do celého ekonomického života a začala ovplyvňovať
každodenný život nás všetkých. Tento jav nielen že zapríčinil
radikálne zmeny v pracovných postupoch a spôsoboch spoločnej
práce, ale tiež mal za následok nové pracovné úlohy a úplne nové
obchodné modely.
Čo si pod digitalizáciou
predstaviť?
Digitálna revolúcia určite prináša
obrovské možnosti, či už v pozitívnom,
alebo negatívnom zmysle. Pod pojmom
digitalizácia možno chápať zavádzanie
mechanizmov do výrobných procesov,
postupov založených na digitálnom
princípe. Najčastejšie sa digitalizácia
spája najmä s hrozbou masovej nezamestnanosti, čím je spojená strata
pracovných miest v dôsledku zavádzania
robotov do výroby, ktorí by nahrádzali
manuálnu ľudskú prácu. Ďalšou obavou
je zásah do trhu práce tým, že na trh
vstupujú nové platformy práce, za jednu
z nich môžeme označiť Uber. V súčasnosti sa na slovenskom trhu táto možnosť vylúčila, ale v ostatných krajinách
ide o veľmi využívanú platformu. Vplyv
digitálnych technológií má oveľa väčšiu
transparentnosť, než sa na prvý pohľad
javí. Technologický pokrok tak výrazne
presahuje skutočné možnosti využitia
a to vytvára nové trhy práce, rekonfiguruje hodnotové reťazce vo vzťahu
44 www.frisko.media

nových rolí mužov a žien v pracovnej
oblasti, zásadne mení podmienky hospodárskej súťaže atď.

Dopady digitalizácie
Do úvahy je potrebné vziať aj skutočnosť, čo sa stane so systémom
sociálneho zabezpečenia a zdravotného
poistenia v prípade nahradenia ľudskej
pracovnej sily za automatizované stroje,
čím sa značne obmedzení prísun finančných prostriedkov do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Nehovoriac o tom, aké
negatívne dopady to bude mať na staršiu
generáciu, ktorá sa v prípade zavádzania nových technologických inovácií
nebude môcť adekvátne a flexibilne
prispôsobiť novým moderným prístrojom a postupom. Na druhej strane,
aby digitalizácia nevyznela celkovo ako
nepriaznivý jav, má aj svoje výhody
a v súčasnosti má svoje nenahraditeľné
miesto. Najväčším pozitívom digitalizácie je najmä zjednodušenie niektorých
výrobných procesov, uľahčenie od ťažkej
a namáhavej práce. Niektoré pracovné

ALIZÁCIA
NOSTI
miesta síce môžu byť vplyvom digitalizácie nahradené robotmi, na druhej
strane to však vedie aj k vytvoreniu
nových pracovných miest, ktoré doposiaľ v našej spoločnosti ešte pred niekoľkými rokmi neexistovali (napríklad
pracovná pozícia manažér sociálnych
médií). Perspektívu digitalizácie možno vidieť aj v zdravotníctve, hlavne čo
sa týka transplantácií končatín. Z tohto
dôvodu by sme mali proces digitalizácie uchopiť do vlastných rúk tak, aby
uľahčil život a prácu ľudí, prispel k väčším príležitostiam na exponenciálny
nárast rozvíjania kreativity, a to tým,
že by sme tento proces využili v prospech ľudí. Bez ohľadu na plný dopad
digitálnej revolúcie by mal sledovať
jasný cieľ, ktorým je lepšie pracovné
prostredie pre čo najviac ľudí. Možnosti digitalizácie sú neobmedzené, a preto
by sme sa mali pustiť do vybudovania
novej fázy, v ktorej by sme spojili
sily a premenili tak tieto možnosti na
moderné inovácie, lepšiu kvalitu života
a bezpečnosť.
Mgr. Lucia Váryová, advokátska koncipientka
Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.
doktorandka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

V LETNOM
DVOJČÍSLE NÁŠHO
ČASOPISU WEST
SI O DIGITALIZÁCII
PREČÍTATE EŠTE
VIAC.

ZODPOVEDNOSŤ JE
KĽÚČOM K ÚSPECHU

P

odľa analýzy Národnej banky
Slovenska rastie zadlženosť
Slovákov a našich domácností
extrémne rýchlo. Aj to bol jeden
z dôvodov, prečo NBS sprísnila reguláciu poskytovania úverov na bývanie.
Banky obmedzujú poskytovanie
100-percentných, ale aj 90-percentných
hypoték. Okrem
uplatňovania tzv.
„stress testu“ pri
priechodnosti hypotéky s navýšenou
úrokovou sadzbou
o 2 % sa od nového roka prísnejšie
posudzuje príjem
klienta. Finančná rezerva, tzv.
vankúš, je zvýšená
z 10 % na 15 %. Od
1. júla 2018 to bude
až 20 %, čo znamená, že na získanie
rovnakej hypotéky
bude klient potrebovať podstatne
vyšší príjem.
V praxi sa určite
každý z nás stretáva
aj s klientmi, ktorí
si vezmú nevýhodné úvery a vôbec si
neuvedomujú, aké to môže mať následky. Pred pár rokmi som sa stretla
s klientmi, ktorí mali v tom čase veľmi
veľa takýchto úverov, a tým pádom
aj vysoké splátky. Pokiaľ mali obaja
pravidelný príjem, nebolo to pre nich
až tak nezvládnuteľné, ale keď sa im narodili deti, to už bolo priam neúnosné.
Splácanie nebolo pravidelné a bankové
i nebankové inštitúcie sa im odplatili, čo
bolo vidieť v úverovom registri. Moja
prvá úloha bola naučiť klientov zodpo-

vednosti. Kontrola bola nevyhnutná,
takže sa nám podarilo vyčistiť úverový register a mohli sme sa pustiť do
refinancovania. Podarilo sa nám splátku
znížiť o 600 eur mesačne.
Mojim klientom radím, aby si vytvorili rezervu vo výške šiestich mesačných
výdavkov. A to bol náš ďalší krok. Začali
sme sporiť! Aby sa
nikdy nezopakovala situácia z čias,
keď sme sa stretli.
Klienti sa snažili
byť zodpovední
a uvedomovali si,
že je nevyhnutné
vytvoriť si danú
rezervu. Tridsať
mesiacov, čiže dva
a pol roka, si klienti
pravidelne sporili
400 eur mesačne
(zo 600 eur usporených išlo 200 eur
do spotreby a 400
eur na sporenie).
Nasporili si a ich
vklady sa zhodnotili na požadovanú
sumu rezervy. Po
dva a pol roku si
mohli vydýchnuť, prestať sa obávať situácie z minulosti a začať si „užívať“ svoju
celú mesačnú úsporu.
Ak by si sporili polovicu, čiže 200 eur
mesačne, trvalo by im to raz toľko. 60
mesiacov. Päť rokov by si museli odkladať 200 eur mesačne, aby sa dopracovali
k ich ideálnej rezerve. Na základe našej
spolupráce sa mojim klientom zvýšila
finančná gramotnosť, stali sa z nich
investori – začiatočníci a zároveň mohli
pokojne spávať.
Lenka Exnerová – manažérka DELUVIS
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TECHNIKA

PRVÁ INTELIGENTNÁ
A INTERAKTÍVNA
HRAČKA PRE PSOV

https://goo.gl/PySoRQ

V

edeli ste, že aj psy môžu trpieť
úzkosťou? Spôsobuje ju nedostatok stimulácie a môže viesť
k vážnym zdravotným problémom. Prejavuje sa poruchami príjmu potravy, nadmerným olizovaním, obžúvaním
nábytku, nervozitou a agresivitou. Elektronická kosť Wickedbone v piatich
farbách môže byť bezpečným riešením,
ako psíkovi spestriť deň v čase vašej neprítomnosti doma. A prečo psíkovi nedať ako
hračku niečo, čo mu pripomína milovanú vec – kosť, ktorá mu však neublíži?
Nebude sa jej vedieť nabažiť, bude za ňou
bežať, snažiť sa ju chytať a Wickedbone

mu nedá pokoj. Je to prvá inteligentná
a interaktívna, bezpečná, mäkká hračka
pre psov, vyrobená z polykarbonátu, takže
sa na nej váš štvornohý miláčik neporaní.
Ľahko sa čistí a nabíja. Na jedno nabite cez
mikroUSB kábel vydrží viac ako 40 minút
v režime Drive, viac ako 4 hodiny v interaktívnom režime a 3 mesiace v režime

https://goo.gl/ofnXyR

NA TENTO DRON MÁTE!

J

e vám ľúto minúť na dron príliš
veľa peňazí, keď sa aj tak nakoniec niekde rozbije? Možno práve pre vás konštruktéri značky
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Fairy Drone vyvinuli tento ultraľahký,
prenosný a cenovo dostupný dron s Full
HD výbavou. Po zložení nie je väčší ako
mobilný telefón a vďaka hmotnosti len

spánku. Stačí ju spárovať pomocou bluetooth s aplikáciou Wickedbone na vašom
mobilnom zariadení a zvoliť si požadovaný
režim. Virtuálnym joystickom na obrazovke môžete pohodlne (aj) z gauča ovládať
túto neúnavnú vecičku. Ak sa s predobjednávkou poponáhľate, za 84 € vám ju
výrobca doručí o dva mesiace.
140 g ho nie je potrebné registrovať vo
FAA. Na jedno nabitie zvládne prelet
až 16 minút. Integrovaná kamera Sony
s vysokým rozlíšením nasníma 1080p Full
HD videá (30 obr./s), obrázky v rozlíšení
8 Mpx a môžete ju manuálne nakloniť
až o 60 stupňov. Technológia SLAM
3D umožňuje robiť obrázky zo všetkých
uhlov pri zachovaní zadanej nadmorskej
výšky. Vychytávkou je aj režim riadenia
pohybu – nakloníte telefón v ľubovoľnom
smere a dron vás bude nasledovať v reálnom čase. Opäť na jeden dotyk docielite,
aby sa dron vrátil naspäť k vám. Ak by
sa však predsa len stratil kdesi ďaleko
v oblakoch, inteligentná funkcia mu
umožní vrátiť sa do východiskovej polohy. Dron je totiž vybavený dvojpásmovým GPS systémom, ktorý sleduje jeho
presnú pozíciu a východiskový bod. Tri
režimy citlivosti poskytujú rôzne možnosti lietania a funkcia EasyShare uľahčí
zdieľanie záznamu na sociálnych sieťach.
Fairy Drone, diaľkový ovládač, 2 batérie,
nabíjačka a mikroUSB kábel vás vyjdú
s poštovným asi 127 € a doručia vám ich
do dvoch mesiacov.
-red –

Foto: archív firiem

Otváranie Abrahámskeho neba

V

sobotu 19. mája 2018 sa v katastri
obce Abrahám na modelárskom
letisku RC Klubu Abrahám uskutočnilo už tradičné stretnutie modelárov
a fanúšikov leteckého modelárstva, ale aj
širokej verejnosti pod názvom Otváranie
Abrahámskeho neba. Vzhľadom na dokonale upravenú plochu patrí letisko RC Klubu
Abrahám medzi najlepšie na Slovensku.
Podujatie bolo určené hlavne pre širokú
verejnosť s cieľom prezentovať letecko-modelársku činnosť a letecké umenie
pilotov z rôznych letecko-modelárskych
klubov Slovenska. Pre našich najmenších
divákov boli pripravené rôzne súťaže,

na ktorých si zmerali sily a za účasť boli
ocenené sladkou odmenou, diplomom
a medailou. Pre ostatných divákov boli
pripravené chutné jedlá a rôzne nápoje.
Okrem leteckého modelárstva si mohli
diváci pozrieť aj a RC modely tankov
a tankovú bitku za leteckej podpory.
Naše poďakovanie patrí vám všetkým, ktorí ste nás prišli podporiť svojou
účasťou, širokej verejnosti a sponzorom
podujatia.
Veríme, že sa vám naša akcia páčila a že
nás poctíte svojou návštevou aj v budúcnosti.
Autor a zdroj foto: Tibor Ležovič, RC Klub Abrahám
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ZÁBAVA
PRE DOSPELÝCH

PRE DETI

JÁN DUBNIČKA:
CHCE TO LEN
ODVAHU!

ADRIÁN MACHO:
GERDA.
PRÍBEH VEĽRYBY

(ALBATROS)

AKO PREKONAŤ STRACH
A VYBUDOVAŤ SI SEBADÔVERU

(SLOVART)

K

to z nás by ho nemal?
Asi každý by si (aspoň
v kútiku duše) priznal
nejaký ten strach, veď
doba orientovaná na výkon
so sebou nesie tlaky z rôznych
strán. Strach zo zlyhania,
neúspechu, odmietnutia, zo
zmien, ktoré rýchly život
prináša... Dokáže nás paralyzovať a často preň nevieme riešiť
životné situácie a nemáme dosť odvahy prijímať nové výzvy.
Kniha uznávaného kouča, trénera mäkkých zručností, facilitárora, rečníka a stratéga pre dosahovanie vysokých výkonov
top manažérov, tímov a športovcov Jána Dubničku vám na
256 stranách poradí, ako identifikovať svoje obavy, zvládnuť
strach, vypestovať si vnútornú silu, sebadôveru a získať mentálnu imunitu. Ponúka účinné rady a techniky, ako dostať svoje
strachy pod kontrolu a ako sa z bojka stať odvážnym. Siahnite
raz namiesto beletrie po motivačnej literatúre – možno vám to
zmení život!

B

K

niha slovenského
ilustrátora Adriána
Macha je určená
deťom, ale nielen im
– je v nej viac textu a láskavo
formulované posolstvá aj pre
dospelých v uponáhľanom
svete, takže na svoje si pri
čítaní s ratolesťami prídu aj
rodičia. Veľrybie mláďa Gerda je najšťastnejšia veľryba, až kým sa jej prihodí niečo nečakané
a ona sa vyberie na cestu oceánom. Počas putovania stretáva
kosatky, tučniaky, chobotnicu, čajky, ľadového medveďa, múdreho narvala. Niektorí jej pomôžu, iní ju vypočujú, no nevyhne
sa ani negativistom. Ako sa vyrovná s pocitom veľkého (ako
autor píše, veľrybieho) smútku zo straty? Podarí sa jej nájsť nový
domov a stretnúť svojho brata Larsa? Detailne prepracované
ilustrácie vyvolávajú na kriedovom papieri ešte väčší pocit hĺbky
a lákajú prezerať si ich znovu a znovu. Ich rukopis hovorí jasnou
rečou – ilustrátor ich namaľoval s láskou v srdci pre malých aj
veľkých. „Raz zídeme sa v zátočine raja, čas delí nás, no večnosť opäť
spája,“ spievala mama malej Gerde pieseň v hlbinách oceánu. Je
očarujúca, ponorte sa do nej aj vy.

PRE DOSPELÝCH

oli ste už na prvom slovenskom
celovečernom komiksovom filme
„z ceruzky, myši a klávesnice“ českého režiséra a animátora žijúceho
na Slovensku Matyasa Brycha a slovenskej
producentskej dvojice Patrizio Gente a Vladimír Kriško? Ak žijete komiksom, pýtame
sa asi zbytočne. Pre všetkých ostatných je to
jedinečná príležitosť, ako komiksovému spracovaniu prísť na chuť. Komiksová dráma pre
dospelých vychádza zo skutočných udalostí
a vykresľuje príbeh muža, ktorý svojej žene,
slávnej spisovateľke fantasy príbehov pre deti,
ktorá tragicky umiera, sľúbi, že dokončí jej
posledný príbeh pre ich milovanú dcérku.
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PARRALEL (OD 31. 5.)
Zdrvený stratou milovanej ženy sa však sám
stáva súčasťou písaného príbehu. Erik žije
v malom byte a svoje striktne rutinné dni delí
na venčenia psa a prepisovanie odsekov textu
o rytieroch a drakoch z nájdených kníh. Po
skone psa sa však rutina zosype a z Erikovej
pamäti sa vynárajú nejasné spomienky. Na
čo sa to snaží zabudnúť? Paralely, opakujúce
sa udalosti, princíp nekonečna – to všetko sa
navzájom prepája vo filme, ktorý je sondou
do duše muža, čo prišiel o všetko – až na vôľu
žiť a prežiť. Na 82-minútovom filme Parralel
pracoval jeden jediný animátor – Matyas
Brych ho ručne kreslil a animoval dva roky!
To sa musí vidieť!
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív vydavateľstiev, internet

André Gide :
Najväčším šťastím okrem lásky je... (tajnička).
mohol

samica capa

teraz

kód thaj.
letiska Nan

odborový
zväz
strojárov

ťukaním
opotreboval

decitona
(zn.)

nakúp

edém, česky

odkopnutie

kunovitá
šelma

železničná
správa
Bulharska

pokyn

obchodná
inšpekcia

2. časť
tajničky

mužské
meno

primát
(zried.)

Pobrežie
Slonoviny
(kód)

jestvovala

súperi
denník

1. časť
tajničky

ozbíjaj

energetické
závody

tvojou, po
česky

drožka

stat (zn.)

právny
prípad

prítok Vltavy

klavír
(hovor.)

otecko

krík

skriv, pokriv

organická
zlúčenina

Public Key
Encryption
(skr.)
molybdén
(zn.)

lesklý náter

svoja, po
česky

Angola
(kód)

hľa, po
rumunsky

hluchavka
(bot.)

mesto v Rusku

Air Ambulance Network

Ontario (skr.)

tuho

silný povraz
so slučkou

veľhad
americký

teba

kiloampér
(zn.)

3. časť
tajničky

nie vnútri

opak dňa

grécka
plošná
jednotka

pohorie
v Ázii

opoj
alkoholom

SUDOKU

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

Ľahké

2			 6 4			 5
7		5					6
					2		7

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

Stredné

1				4			3 6
5		1					7
		7		6				9

		3		1				9
1			9		6			3
5				2		 4

					8		7 3
7

5		6
9					1		4
2			 4 3			 9

4				2		 6
5					1		4
6 8			9				1

9		 4

Ťažké

		1			6		5 9
			8 9			1 2
7		1

		2 9			 3		1
6						4
1		4			3 9
					9		7
6 1			 8 7
2 9		6			8
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RUČNÁ BEZDOTYKOVÁ AUTOUMYVÁREŇ
TOP KVALITA ECO WASH - PROGRAM ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
45 ROKOV SKÚSENOSTÍ OD FIRMY FRA-BER

6 PROGRAMOV

BEZ VODNÉHO KAMEŇA, DOKONALÉ UMYTIE
BEZ ŠKVŔN A NÁZNAKU POŠKODENIA LAKU, TECHNOLÓGIA
BEZ POUŽITIA MIKROPRÁŠKU, ZIMNÁ PREVÁDZKA

VYŽIADAJTE SI SVOJU VERNOSTNÚ KARTU!

WEST-20180033-01

ŠTVRTOK NA OSTROVE
V SMERE
NA BRATISLAVU
PRI HLAVNEJ CESTE

SLÁDKOVIČOVO
VEDĽA
ČS SLOVNAFT

KOLÁROVO
PRI ŽELEZNIČNOM
PRIECESTÍ V SMERE
NA BODZIANSKE
LÚKY

SENCOR SPV 7971 | 7771 DUAL
DUÁLNY PRENOSNÝ
DVD PREHRÁVAČ

23 cm

18 cm

Nudíte sa na dlhých cestách? Okoreňte si ich sledovaním filmov
vďaka duálnemu prenosnému DVD prehrávaču Sencor. Na prehrávanie videa či fotiek môžete využiť okrem klasického DVD
tiež USB konektor, ktorý podporuje až 32 GB disk, alebo slot na
SD kartu, tiež s veľkosťou 32 GB. Prehrávač je ozvučený stereo
reproduktormi Dolby Digital, ale v prípade, že by vás rušilo okolie, môžete k zariadeniu pripojiť slúchadlá. Podporuje štandardné formáty videa i titulkov.

www.sencor.sk

2018

WEST-20180034-01

Zábava nielen na cestách

FRIŠKOFEST

WEST-2018004-04

27. júl 2018 ABRAHÁM – LETISKO 28. júl 2018

PAPYLLON
SANCHEZ AMSTERDAM
TEŠÍME SA NA VÁS!
JOHN WOLFHOOKER
Predpredaj vstupeniek:
CIMBAL BROTHERS
www.ticketportal.sk/event/friskofest
CHIKI LIKI TU-A
UNI SONG
Moderuje: Matej Martinček
RAZZ

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES
V SOBOTU PRE DETI

PACI PAC

VŠETKY ATRAKCIE V RÁMCI VSTUPNÉHO!
PRE DETI DO 130 CM VSTUP ZDARMA
OBEC
ABRAHÁM

SLOR
HOME

AKCIA DO 28.08.:

OBEC
PUSTÉ
ÚĽANY

