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Tento štýlový a ľahko prenosný gril má
3 prevádzkové polohy. Jeho nepriľnavý
povrch grilovacích dosiek spĺňa podmienky
zdravého grilovania, bez nutnosti použiť olej.
Tepelne izolovaná rukoväť umožňuje pohodlnú manipulácia pri pritláčaní.
2018

west 5/2018

3

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

WEST-20180002-04

VYUŽITE PRIAME LETECKÉ LINKY

REGIONÁLNY MESAČNÍK
Evidenčné č.: EV5614/18			
ISSN: SK 2585-8564
Redakcia:
Hviezdoslavova 163, 925 45 Abrahám
Mobil: +421 (0)907 700 611
Objednávka za poštovné: objednavka@friskomedia.sk
alebo telefonicky +421 (0)907 700 611
Periodicita: mesačník (vychádza začiatkom mesiaca)
E-mail: info@friskomedia.sk
Šéfredaktor: Melinda Elek
Redakcia: Ján Pallai, Stanislava Murínová, Alžbeta
Molnárová, Martina Zvolanská, Mikuláš Elek, Ľubomíra
Kubíková, Michaela Milá
Inzercia: inzercia@friskomedia.sk
Tlač: tlačené v EÚ
Náklad: 45 000 ks
Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle § 11
zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie
svojich osobných údajov zaslaných do redakcie v rámci
súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a elek
tronická adresa) usporiadateľovi súťaže, spoločnosti
Forexin ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
na účely uskutočnenia súťaže a na marketingové účely
usporiadateľa na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním
osobných údajov možno v zmysle § 28 ods. 3 písm. b)
zákona 122/2013 Z. z. kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej námietky na adresu redakcie.
Všetky služby prémiových SMS prevádzkuje Forexin
ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava v spolupráci so spoločnosťou A SMS s.r.o., Šulekova 4226/70,
811 03 Bratislava. V prípade otázok či technických
problémov píšte na info@friskomedia.sk. Viac informácií nájdete na www.friskomedia.sk/mobilsutaz.
Prémiové číslo je platné pre všetky mobilné siete na
území Slovenskej republiky.
Zaslaním fotografie do súťaže dáva súťažiaci súhlas na
jej zverejnenie aj v prípade, že na fotografii je zobrazený súťažiaci alebo osoba v príbuzenskom vzťahu k súťažiacemu. V prípade, že sa na fotografii nachádza osoba
mladšia ako 18 rokov nedovŕšených, bude na zverejnenie
takejto fotografie vydavateľom potrebný písomný súhlas zo strany zodpovedného zástupcu. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie časti alebo celku (najmä rozmnožovanie a šírenie
textov, obrázkov, fotografií, grafov a iných vizuálnych
zobrazení) aj v inom než slovenskom jazyku je povolené len na základe písomného súhlasu vydavateľa. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení
vydavateľom vyhradzujú právo poskytovať súhlas na
rozmnožovanie a verejné rozširovanie týchto článkov,
v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
VYDÁVA:
Forexin ONE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 242 473

info@friskomedia.sk
www.facebook.com/friskomedia
www.instagram.com/friskomedia
www.frisko.media

4 www.frisko.media

Letenky rezervujte na webových stránkach leteckých spoločností.

Foto na titulnej strane: pixabay.com

Vidím sa v obraze dva – a vy?

V

šimnite si – mnohí mladí ľudia nepozdravia, keď vojdú do miestnosti.
Len tak akoby vplávajú, zväčša so
slúchadlami na ušiach, taška im skĺzne po
ramene na zem, zasunú sa pod stôl, pošibrinkujú s myšou na stole a začnú robiť.
Bez jediného slova.
Občas zagánia na kolegov spoza monitoru,
pomliaskajú žuvačkou
a ponoria sa do roboty.
Sú takí sami pre seba,
nekomunikatívni.
Najskôr sme sa
my služobne a žiaľ aj
vekovo starší pohoršovali. Kde to chodilo
do školy? Kde boli otec
a mať? Aj krava zabučí,
keď príde do maštale
a tak dokola.... Poznáte
to, tie taľafatky a múdrosti starších. Vždy
som si hovoril, že ja nebudem taký debil,
keď budem mať šediny nad čelom a nebudem nadávať na mladých, ale prd – som
ešte horší.
Ale k veci: Tí mladí sú mĺkvi nie preto,
že by nechceli zdraviť, alebo zo vzdoru.
Oni totiž vôbec nevedia, že pozdraviť sa
je bežné a slušné. V robote mám jedného
kolegu, ktorý príde do redakcie, sadne si za
stôl a cez sociálnu sieť napíše čau. No videl
toto svet?
Rozmýšľam, s čím všetkým sa mi
v detstve spájalo leto, keď v osemdesiatom siedmom neboli počítače: Bývali sme
v paneláku. Všade vôkol zeleň. Nevybavujem si extra voňavé babičkine buchty ako
v českej reklame na droždie ani spálené
palacinky, na ktoré by som teraz nostalgicky spomínal a dušoval sa, že tie mamine sú
najlepšie... Nič také, žiadne rojčivé koniny.
Vybavuje sa mi bohapusté ničnerobenie –
sídlisková nuda s kamarátmi. Túlajúc sa po
chodbách socialistických panelákov, sme
sa ale do nekonečna rozprávali a hádali od
nevidím do nevidím. O obľúbených spevákoch, športovcoch, dumali, ako sa dostať

k najnovšiemu Bravu, alebo kto už prepísal texty od Elánu. Hádali sme sa o tom,
kde ísť na zábavu, diskotéku... Takto sme
sa učili spoločensky žiť, presadzovať sa
v partii a, samozrejme, zdraviť sa.
Ten pocit by som si ešte raz chcel
navodiť – takú falošnú
mladícku ostýchavosť
predchádzajúcu pokus
o slovo. Nejde to.
Skúste to vy, ide to?
Zrejme nie. A urobte deťom také sterilné socialistické prostredie. Vypnite
doma wifinu, káblovku,
nechajte si malý tranzistor ako náznak civilizácie. Deti sa nebudú mať
o čom zhovárať. Nevedia
komunikovať, viesť
rozhovor, nenapadnú
im témy. Nikto ich to ale neučil, mnohé
sa totiž nerozprávajú ani medzi sebou.
Možno vám niektoré zavolá sanitku, že
mama sa pomiatla a chce žiť bez televízie
a internetu.

Obraz dnešnej doby
Stratil sa kontakt s ľuďmi. A, pozor,
múdra veta: vek je podstatný.
Obraz jeden: partia mladých ľudí, tak
do dvadsať. Sedia na lavičkách v Petržalke.
Každý v ruke telefón, hlavy dole, visia na
sociálnej sieti alebo esemeskujú.
Obraz dva: obed vo firme, okolo stola
desať pracovníkov, ľudia okolo tridsiatky.
Každý má na stole telefón. Síce na ticho,
ale má ho pri sebe. Pod chvíľou ho každý
skontroluje. Pre istotu, či niekto nepíše...
Obraz tri: tri ženy na lavičke pri
Miletičke, tesne po šesťdesiatke. Tašky
plné, ruky im ide odtrhnúť, ale huby sa im
nezavrú. Možno dve majú mobil. Jedna
z nich nepočuje, lebo je hluchá ako poleno,
druhá nevie, ako ho zdvihnúť. Čo myslíte,
vedia s tým žiť?

Miro Frindt
west 5/2018
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Umenie v uliciach Bratislavy
V lete hlavné mesto ožíva nielen vďaka turistom, ale aj umelcom. Už ôsmy rok je
v uliciach festival Bratislava Street Art festival. A, pravdupovediac, skôr sa týka budov ako
ulíc, pretože umelcov priťahujú najmä steny. V rámci street art a grafiti vznikol zaujímavý
projekt akýchsi uličných galérií s veľkometrážnymi maľbami na Kamennom námestí.
Dokonalý kruh na hoteli Kyjev
Hotel Kyjev zmenil fasádu – ide o najväčšie streetartové dielo Deconstructed. Podieľalo sa na ňom takmer 20 horolezcov a trvalo roky,
kým majiteľ dovolil na fasáde urobiť takto zmenu. V každom prípade
je zaujímavá. Púta pozornosť domácich aj turistov. Je to nápad slovenského fotografa Lousyho Aubera, ktorý vytvoril niečo, čo na prvý
pohľad vôbec nepôsobí rušivo. Bratislavčania majú skôr pocit, akoby
dokonalý kruh bol na fasáde od nepamäti, len si ho nevšimli...
Líška s hlavou na vankúši
Umelec so pseudonymom Fat Heat je z Maďarska a svojou maľbou
Spiaca líška ozdobil fasádu budovy na Rajskej. Grafiti sa začal venovať
ešte ako malý chlapec. Vo svojich maľbách zobrazuje rôzne druhy
znakov, písmo a veľmi rád maľuje zvieratá. Sám o sebe hovorí, že sa
zamiloval do farieb, veľkých tvarov a šialenej energie, ktorú obrovské
maľby vytvárajú. Fat Heat maľoval už steny vo viacerých veľkomestách – v Moskve, Paríži, Budapešti.

Dievča so švihadlom
Dievča sme zachytili na fotografii v štádiu tesne pred dokončením.
Autorom je Millo, taliansky pouličný umelec, ktorý maľuje veľkoplošné nástenné maľby v jednoduchých čiernych a bielych čiarach a príležitostných farbách. Jeho diela majú prvok architektúry a výsledok
vždy požehná okolitému priestoru. Zúčastnil sa viacerých umeleckých festivalov Street Art v celej Európe. Jeho diela sú vystavené
v Ríme, Miláne, Bologni, Florencii, Londýne, Paríži, Luxemburgu
a Rio de Janeiro.
Dáždniková upútavka
Biele parazólové nebo sa rozprestiera na Nedbalovej ulici. Je pri
galérii Nedbalka a je to tiež súčasť Street Art festivalu. Inštalované
dáždniky boli upútavkou na vytvorenie slovenského rekordu. Ľudia
prišli na ulicu, aby vytvorili rekord v počte otvorených dáždnikov.

-mfFoto: autor

V Prahe
ako na
Slovensku

T

akto vtipne zakryli stavebnú jamu
v Prahe na Václavskom námestí. Hádajte, do ktorého otvoru ľudia najčastejšie
pchajú zrak? Aj stavebné práce sa dajú
maskovať vtipným plotom. Už menej komické
je, že za obeť padol v Prahe dom z roku 1920.
Nepomohli protesty ochranárov pamiatok,
architektov, Pražanov... Roh Opletalovej ulice
a Václavského námestia bude tvoriť moderná
stavba. Ako na Slovensku.

-mfFoto: redakcia
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Keď je angličtina zábavou
Children, children small children welcome to our club,
It's time to learn, it's time to dance, it's time to have fun.
We play together, sing together, running round and round,
In English and in Slovak, like at home with your mum.

V
Doprajte si pohodu
pred odletom

C

estujete lietadlom a potrpíte si na komfort pred odletom?
Alebo iba jednoducho potrebujete ešte vybaviť nejaké pracovné záležitosti, alebo si dopriať chvíľu oddychu? Od 28. júna
2018 vám na to poslúži špeciálny nový letiskový salónik Mastercard
Caproni Lounge.

O čo ide?
Naše najväčšie letisko v spolupráci s Mastercard otvorilo v priestoroch letiska M. R. Štefánika nový biznis salónik. Ten je určený pre
všetkých držiteľov prémiových kariet Mastercard. Vďaka tomuto salóniku si držitelia týchto kariet môžu dopriať pred odletom komfort,
majú potrebné súkromie pre chvíle oddychu, či počas občerstvenia
alebo vybavovania pracovných povinností. Salónik je situovaný na
druhom poschodí odletového terminálu a svojim návštevníkom ponúka výhľad na historickú repliku lietadla Caproni Ca.33. Otváracia
doba je denne od 5.00 do 21.30 hod., pre všetkých držiteľov kariet
Mastercard World Elite, World, Business, Platinum, Mastercard
Commercial Cards a kariet Gold. Okrem toho majú bezplatný vstup
do salónika aj všetci cestujúci z biznis triedy, ktorí využívajú lety
spoločností Flydubai, Georgian Arways a iné. V salóniku nájdete
aj bezplatný prístup k SWP corneru s počítačovým vybavením,
internetovému pripojeniu, TV či dennej tlači. Zároveň je cestujúcim
k dispozícii bohatá ponuka občerstvenia.
Aké novinky vás ešte na letisku čakajú?
Medzi horúce novinky patrí aj čerstvá informácia, že z Letiska M.
R. Štefánika sa od 28. júna dopravíte už aj do tureckého letoviska
Dalaman. Spoločnosť Ryanair spustila novú linku s frekvenciou raz
týždenne vždy vo štvrtok.

Spracovala Martina Zvolanská
Foto: Letisko M. R. Štefánika
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Šali a v Pustých Úľanoch sa dejú veľké veci.
Súkromná jazyková škola
Rain School, ktorá sa už od roku
1998 venuje výučbe anglického jazyka, vyučuje deti od 1,5
roka v projekte Hocus Lotus,
špeciálne určenom pre deti tejto
vekovej kategórie, ktoré sa učia
spolu s mamičkami, či oteckami,
ak sú v tom čase na materskej
dovolenke. V jazykovej škole
sa učia deti aj dospelí, úplní
začiatočníci aj pokročilí. Počet
študentov v triedach je od 4 do
10 a škola sa snaží, aby bol počet
frekventantov v jednotlivých
krúžkoch optimálny. Cieľom

školy je individuálny prístup ku
každému študentovi, aby boli
dodržané štandardy vysokokvalitného pedagogického prístupu
v kombinácii s najnovšími
pedagogickými spôsobmi stojacimi na báze starých a osvedčených pedagogických pravidiel.
Škola má vlastnú malú knižnicu
a svojou rodinnou atmosférou
podporuje kontinuálny proces
štúdia. Keďže štúdium považuje
aj za interkultúrny proces, škola
pripravuje pre študentov rozmanité spoločenské podujatia,
ktorými sa snaží priblížiť kultúru
tej ktorej anglickej krajiny.

Čím je Rain School výnimočná?

Rain School už 20 rokov učí angličtinu a

3 roky aj v Pustých Úľanoch

Kurzy angličtiny pre deti všetkých
vekových kategórií i dospelých
aj v Pustých Úľanoch.

(me)

Rodinné prostredie – deti sa tu cítia ako doma, škôlka a jazyková
škola sa nachádzajú spoločne v rodinnom dome s veľkou záhradou,
malá skupina detí rôznych vekových kategórií, dvojica pedagógov –
muž a žena, spoločné stolovanie, spoločné trávenie času
Angličtina – je najpoužívanejší komunikačný jazyk. Deti majú
každý deň dve hodiny angličtiny s pani učiteľkou angličtiny z jazykovej školy Rain School, tretia hodina je venovaná hudobnej výchove
v angličtine. Väčšina aktivít a edukačných činností prebieha v angličtine. Takto si deti osvoja cudzí jazyk prirodzeným spôsobom.
Tímový duch – napriek tomu, že sa deti v ranom veku zameriavajú
najmä samy na seba, prostredníctvom hry, pesničiek a iných cielených
aktivít postupne rozvíjajú svoj zmysel pre spoluprácu s druhými.
Učenie hrou – celostný rozvoj detí (kognitívne zručnosti, obrazotvornosť, pamäť a učenie, socializácia, komunikácia, tvorivosť,
sebahodnotenie a sebaakceptácia, rozvoj hrubej a jemnej motoriky) pre
ne najprirodzenejšou cestou – formou hry a zážitku. Väčšina aktivít sa
deje v prírode. Učia sa deti vyjadrovať svoje pocity rôznymi spôsobmi,
rozumieť a pomáhať druhým, súcitiť a neubližovať, vnímať rozdiely
ako príležitosť k vzájomnému obohateniu.
Dobré vzťahy a komunikácia – pravidelné sedenia s rodičmi,
individuálny edukačný program pre každé dieťa, podávanie kvalitnej
spätnej väzby o pokroku každého dieťaťa, spoločné akcie rodičov, detí,
pedagógov
Ďalšie výhody – možnosť prispôsobiť pobyt individuálnym potrebám rodičov – predĺženie času pobytu dieťatka v škôlke až do 19.30
hod., pravidelné konzultácie s logopédom, špeciálnym pedagógom,
rehabilitačným pracovníkom

Školský rok začína: september 2018.

Anglická škôlka pre štastné
deti a ich spokojných rodičov

Školský rok začína v septembri 2018
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Z REGIÓNU
O malom množstve vody v nádrži svedčí
aj pohľad na hrádzu dlhú vyše 560 metrov. Keby sa priehrada maximálne zatopila, zaberie plochu vyše 63 hektárov.

Poloprázdna vodná nádrž Kunov v strede s rastlinami
nevyzerá na prvý pohľad lákavo. Je však vyčistená a oveľa
príťažlivejšia bude, keď v nej pribudne viac vody.

Kunovskú priehradu postavili a odovzdali v roku 1965. Vybudovali ju
ako akumulačnú nádrž priemyselnej vody pre Slovenský hodváb Senica.
Dodnes ju využívajú aj pre dodávku závlahovej vody pre poľnohospodárstvo a záhradky. Celková plocha nádrže je 65 hektárov, hĺbka vody sa
pohybuje od 2 do takmer 9 metrov. V roku 2015 priehradu vypustili pre
rekonštrukčné práce.

Cyklistická trasa
medzi Senicou
a Kunovskou vodnou
nádržou je veľmi
obľúbená.

Kúpanie v Kunove
Kunovská priehrada je rekreačnou oblasťou neďaleko
Senice. Okolo jazera sú trávnaté plochy a piesková pláž
dlhá 250 metrov. Ideálne miesto na kúpanie v prírode.
Nádrž je v zozname vodných plôch, ktoré sleduje Úrad
verejného zdravotníctva a je charakterizovaná ako
vhodná na kúpanie.
12 www.frisko.media
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primne – počas našej návštevy
koncom júna bola nádrž v dosť
zúboženom stave. Zrejme to
bolo spôsobené nedostatkom
vody a nízkou hladinou. Ľudia sa viac-menej okolo len prechádzali. Informácie
na internetových stránkach sú však oveľa
farbistejšie a lákavejšie. V každom prípade

sa treba ísť presvedčiť. Keby just bola nádrž
prázdna, urobíte si skvelý výlet do prírody
a na kopanice.
Oveľa väčší ruch bol na cyklistickej
trase. Aj tú využívajú ľudia na romantické
prechádzky, ale aj na cyklotúry, či korčuľovanie na kolieskových korčuliach. Ide
o 5-kilometrovú cyklotrasu popri potoku
Teplica. Dobudovali ju v roku 2006 a spája
mesto Senica s prímestskou rekreačnou
oblasťou Kunovská priehrada. Trasa začína
od letného kúpaliska v Senici a prechádza
popri potoku Teplica a mestskú časť Kunov
priamo do centra rekreačnej oblasti.

Na bicykli aj pešo
Súčasťou cyklotrasy je náučný chodník.
Mesto Senica spolu s partnerom – ZOO
Hodonín – ho zhotovili v rámci projektu
Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej
prírody. Náučný chodník pozostáva z 9 informačných tabúľ a zakončený je detským
kútikom s interaktívnymi environmentálnymi prvkami. Zastávky sú zamerané
na ochranu prírody, vedomosti o zachovaných pôvodných biotopoch, krajinných
prvkoch, divo žijúcich zvieratách aj o rastlinách popri cyklotrase a v okolí Kunovskej priehrady.

Pre lenivejších autom
Keď sa zastavíte autom s rodinou vykúpať,
pohodlne zaparkujete. Rekreačná oblasť je
vybavená veľkým parkoviskom. Súčasťou
sú samozrejme šatne na prezlečenie, toalety,
v lodenici si môžete požičať loďku alebo
vodné šliapadlo. Okrem toho je v športovom
areáli požičovňa športových potrieb. V žeravom lete je v prevádzke bufet, potraviny
a viacero stánkov s občerstvením. Jesť, piť,
ležať – môžete od rána do večera.
Otváracie hodiny počas letnej turistickej
sezóny sú denne od 10.00 do 19.00 hod.
-mf-, foto: redakcia
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Malebné kopanice s vinohradmi – typický obraz vidieka na
západnom Slovensku

Smrdáky - dedinka
slávna vďaka
smradľavej vode

Legenda – keď sa malé deti pár storočí dozadu hrali v Novej Vsi v smradľavých kalužiach
a fujkali nad páchnucou vodou, ani zďaleka nemohli tušiť, že jedného dňa to bude voda
liečivá. Žalúdok sa im obracal z hnusne páchnucich minerálnych prameňov. Šuhaji
z Novej Vsi, ktorí behali za dievčatami do susedných dedín, zapáchali. Nie hnojom, potom,
ale práve tou smradľavou vodou. Preto ich začali volať „smrdáci“. Prezývka sa časom tak
rozšírila, že Nová Ves dostala nový názov, jednoduchší – Smrdáky.
14 www.frisko.media
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liečivej smradľavej vode sa píše okolo roku 1740. Aj na
oficiálnych stránkach kúpeľov sa spomína povesť. Vraj
minerálne pramene objavil kedysi dávno pastier, ktorý
si kúpaním v neobvykle páchnucej vode prameňa vyhojil svoje „boľavé“ nohy. Zvesť o liečivom účinku prameňa sa rýchlo
šírila a ľudia zo širokého okolia ho začali vyhľadávať.
V roku 1763 úradný lekár Ján M. Gottmann pripravil rozbor
smrdáckych vôd, v ktorom poznamenal, že v budúcnosti by
v okolí týchto vôd mohli vzniknúť kúpele. Veľmi významná je
medicínska dizertačná práca hlavného lekára Jozefa Callasa Nagya o kúpeľoch Smrdáky posudzovaná na Viedenskej univerzite.
Okrem toho robil chemický rozbor vôd aj nitriansky lekárnik
František Lang Adolf. Obsahuje aj indikácie – zoznam chorôb,
ktoré sa tu úspešne liečili už pred vznikom kúpeľnej inštitúcie.
Na prvom mieste sa spomínajú rôzne kožné ochorenia ako opar,
herpes, či lišaje.
Počas našej návštevy bol v kúpeľoch relatívne pokoj. Kde-tu prešiel kúpeľný hosť. Zariadenie má najslávnejšie roky už asi za sebou,
napriek tomu poskytuje v parkoch krásne zákutia a najmä – ticho.
Z kúpeľov ťaží aj samotná dedinka, priznáva starostka Ingrid
Tripšanská: „Samozrejme, že obci pomáha, že jej súčasťou sú kúpele. Je tu
určite živšie, máme veľa už takmer rodinných priateľov z radov pacientov.
Tiež nie je nezanedbateľný ani príjem do obecnej kasy z dane z nehnuteľností a z poplatku na daň z ubytovania. Na druhej strane to pre nás
prináša aj povinnosti – osvetlenie, kosenie, zveľaďovanie obce a verejného
priestranstva v nej.“
V týchto dňoch si láme hlavu nad plánmi, ako rekonštruovať
hasičskú zbrojnicu, postaviť bytovku s nájomnými bytmi a trochu
skrášliť námestíčko. V lete to predsa v Smrdákoch musí vyzerať
dvojnásobne reprezentačne. A s invenciou pristupujú k príjemnému prostrediu aj sami obyvatelia. Väčšina starostlivo dbá o predzáhradky a priedomie.
Obec sa vlani podieľala aj na modernizácii kúpeľového parku.
„Postarali sme sa, aby v ňom pribudli ďalšie dva nové fit prvky na
precvičovanie a posilňovanie organizmu. Tieto prvky zakúpila obec
Smrdáky zo svojho rozpočtu. Podnetom rozšírenia fit parku bol veľmi
kladný ohlas nielen návštevníkov kúpeľov, ale aj samotných obyvateľov našej obce,“ uzatvára Ingrid Tripšanská. Zároveň sa modlí,
aby spomínané fit prvky nepriťahovali vandalov.
Internetový portál kúpeľov píše, že roky 1935 – 1938 boli pre
kúpele najúspešnejšie. V kúpeľných objektoch bolo vtedy ubytovaných okolo 180 pacientov a takmer taký istý počet bol ubytovaný v obci. Okrem toho dochádzali aj pacienti z blízkeho okolia
ambulantne, takže v kúpeľoch vtedy na vrchole kúpeľnej sezóny
zaznamenali až 400 kúpeľov denne. V roku 1950 bol vrtom zachytený cenný zdroj minerálnej vody, a tak sa zabezpečila liečivá voda
známeho zloženia. Hĺbkovým vrtom v roku 1953 objavili v hĺbke
301 m primárny zdroj sírovodíkovej minerálnej vody, v roku 1957
ďalší omnoho výdatnejší zdroj. Jeho obsah aktívnej dvojmocnej
síry je zo všetkých doteraz známych európskych sírovodíkových
vôd najvyšší.
-mfFoto: redakcia

Dominantný kúpeľný dom
v Smrdákoch

Ľudia na malom
námestíčku sa snažia
udržiavať priestor
pred domom aj zaujať.
Našu redakciu friško
west zaujali...
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Také malé hudobno-filmovo-bubnové šialenstvo
Meno PETTER BITTNER
je (nielen) v okolí Pezinka
a Modry známe (tiež nielen)
v hudobných kruhoch. Už
niekedy v roku 1999 vznikla
v jeho hlave idea kapely
FEELME, pred viac ako 15
rokmi sa myšlienka zmenila
na skutočnosť a, ako
tvrdí sám Petter, bolo to
náhodou. V tomto čísle vám
predstavíme FEELME, jej
„hýbateľa“ Pettra i to, čo sa
uňho a v kapele deje dnes.
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Ak si sám seba predstavíš z pohľadu slovenskej hudobnej scény,
ako sa vidíš? Odkiaľ ťa ľudia môžu
poznať?
Najmä z koncertov. Rád ich hrávam,
organizujem a navštevujem. Kapelu
FEELME máme už viac ako 15 rokov
a jej koncept vychádza zo slovnej hračky
v názve. Snažíme sa v inštrumentálnom triu upraviť rôzne filmové témy...
Máme za sebou už okolo 300 vystúpení
v kluboch a na festivaloch. Každé hranie sa snažíme ísť naplno a tešíme sa,
keď ľudia cítia našu energiu naživo.
Ak to vezmeme od úplného začiatku, ako teda kapela vznikala?
Začalo to stretnutím v januári 2002
s ľuďmi, ktorí moju myšlienku pochopi-

li. Prvý jam s Tomasom, druhá skúška
s jeho bratom Lacom Vyberalom a FEELME boli na svete, na plátne, pódiu,
či kde... Trio posadnuté myšlienkou
spracovať filmové témy dosť netradičným spôsobom sa zavrelo do skúšobne
v domácom Pezinku. Za veľmi krátky
čas vznikol ucelený koncertný program
21st Century Songs zahŕňajúci viac ako
21 filmových tém (napr. Das Boot, Knight Rider, Lost In Space, James Bond,
Pulp Fiction...).
Čo bolo ďalej, ako ste sa vyvíjali?
V októbri 2004 sme časť zo spomínaného programu zachytili na rovnomennom promo live videoCD. Skladby
už mali danú svoju základnú štruktúru
a aranže, avšak dosť veľký priestor sme

ponechali improvizácii priamo na pódiu.
Napriek tomu, že väčšinou išlo o známe
melódie, upravili sme ich do neobvyklých
verzií, v ktorých sa objavovali prvky
metalu, funku, fusion... Pre milovníkov
škatuliek – inštrumentálny crossover.
V auguste 2005 vznikla v štúdiu Exponent nahrávka singla PF (Pulp Fiction),
ku ktorej bol natočený live videoklip.
K FEELME patrilo a patrí neodmysliteľne živé hranie v kluboch, filmových
kluboch a na festivaloch (Hodokvas,
Cibulák, Revište, Tasov, Medzinárodný filmový festival Bratislava, Žákovic
Open...).
Spomeň si na niekoľko silných
zážitkov s FEELME z počiatočných
rokov jej existencie...
K najväčším koncertným zážitkom
určite patrí live performance k nemému filmu Upír Nosferatu na festivale
Hodokvas 2002. Úžasné bolo, keď si nás
organizátori Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary 2005 vybrali,
aby sme tento festival svojím koncertom
otvorili. V júni 2006 sme sa v Bratislave
predstavili ako support fínskej legendy
Apocalyptica. Z tohto koncertu vzniklo
live DVD Cinemania. V novembri 2006
sme hrali v divadle Aréna pred Glennom
Hughesom (ex-Deep Purple). Koncert
na Medzinárodnom divadelnom festivale Cibulák bol posledným vystúpením
FEELME v pôvodnej zostave. Po šiestich
rokoch vzájomne inšpirujúcej spolupráce
došlo k zmenám v obsadení kapely.
Ako kapela ďalej pokračovala po
zmenách, ktoré si spomenul?
Rozhodol som sa pokračovať v aktívnej
činnosti kapely s novými hudobníkmi.
Pre FEELME bolo, je a vždy bude dôležité okrem muzikality aj nadšenie a vysielanie na podobnej frekvencii. Post gitaristu
prijal Johny (ex-Diadem, Introvarts).
Súčasťou FEELME sa stal nie jeden, ale
hneď viacerí bassmani – Viktor Hidvéghy
a Rišo „Soso“ Molnár, ktorého vystriedal
Peter Škreňo. Od jesene 2009 patril tento
post Stanovi „Stanley“ Kovárovi. V tejto
zostave sme odohrali desiatky koncertov
(okrem iných v televíznej relácii Lampa,
na festivale v Košiciach s kapelou SKIN-

DRED, Topfest) až do roku 2012. 10 rov živote okrem práce a rodiny venokov existencie sme si pripomenuli živým
val aj hudbe?
vystúpením v štúdiu Rádia FM v relácii
Hudba pre mňa symbolizuje radosť
Pohoda_FM live s Bibou. K narodeninám zo života. Možnosť na sebavyjadrenie
sme si vymysleli špeciálny koncert s obo- a komunikáciu. Baví ma učiť sa stále
ma zostavami a promo DVD FEELME
nové veci, sledovať inšpirujúcich umelcov a najmä zažívať úžasné momenty pri
2002 – 2012, ktoré zachytáva 10 rokov
živom hraní. No a učarovali mi hlavne
života FEELME.
V roku 2012 začali vo FEELME hrá- bubny, ktoré ma neprestávajú ani po
vať opäť pôvodní členovia...
rokoch fascinovať.
Nejako to tak prirodzene vyplynulo.
Na čom momentálne pracuješ?
V rámci následného Cinemattack Tour
V rámci FEELME pripravujeme
vystúpila kapela v Bratislave ako support v úplne novej zostave (Matúš Moško –
pred fínskymi The 69 Eyes, či na festivale gitara, Barbora Comendant – basa) nový
Waves. V januári
koncertný program
2013 vznikol popri
a tešíme sa na tohtoročnú festivalovú sezóFEELME projekt
nu. Koncertovanie je
FILMISSION,
pre mňa neoddeliteľná
zameraný na piánko
súčasť života, tak sa teverzie filmových tém. 21. 7. – Kremnica festival – 19:45
21. 7. – Žákovic open, Trenčianske
ším na veľkú energiu.
Ako duo sme spolu
Okrem toho hrávam aj
s klaviristom Jurajom Bohuslavice – 00:45
27. 7. – Hody Šenkvice – 20:00
v akustickom duu s giHanulíkom vystu28. 7. – Vinári v chotári,
povali na rôznych
taristom a spevákom
Modra – 21:00
miestach.
Lacom Jakubčiakom.
V roku 2017 skupiPred dvomi rokmi
na oslávila svoje 15. narodeniny. Priprasom si vymyslel v Pezinku bubenícky
vili sme opäť špeciálny koncert, spojený
festival DRUMFEST SLOVAKIA, na
s uvedením do života promo DVD
ktorý sa snažím dotiahnuť svetové mená
2012 – 2017 (s účasťou svätojurského
v oblasti bicích nástrojov. Hrali na ňom
draka Pištu Vandala Chrappu), ktoré je
napríklad Benny Greb z Nemecka, ktorý
pokračovateľom predošlého promo DVD patrí k najkreatívnejším hráčom súčasnosti, Anika Nilles – fantastická bubeFEELME 2002 – 2012.
níčka, Dali Mráz, Miloš Meier z Čiech,
S FEELME sa na pódiu snažíte prepojiť nielen hudbu a film, ale aj ďalšie či Martin Valihora, David Hodek a ďalší.
formy umenia...
Býva vždy okolo apríla, mája a teraz pripravujem jeho tretie pokračovanie. Baví
Mám rád tieto prepojenia. Preto za tie
ma stretávať sa a debatovať s hráčmi, ktoroky vznikli napríklad videoprojekcie,
rí prinášajú do bubnovej hry nové prvky.
či hranie s kamerami upevnenými na
Hmatateľnými spomienkami sú paličky
hlavách. Na pódiu sa s nami objavili aj
od takýchto majstrov, ktoré zbieram.
tanečníčky z alternatívneho tanečného dua JazzRomm, ktoré si pripravilo
Zatiaľ ich mám asi 80 a za každou z nich
špeciálne choreografie k jednotlivým
je malý príbeh (medzi najcennejšie kúsky
songom. Koncerty sme sa snažili ozvlášt- patria tie od Raya Luziera z Korn, Mike
niť aj vystúpením míma Adriana Kobeti- Bordina z Faith No More, Joja Mayera,
ča. Pozývali sme si na pódiá aj viacerých
Bennyho Greba, Chrisa Davea... a vlastne
hudobných hostí, ako boli napríklad
všetky). No a po takýchto zážitkoch si
trumpetista Roman Feder, speváci Braňo hneď utekám sadnúť do obývačky, kde
Jobus, Pišta Vandal, či dokonca Pavol
mám rozloženú svoju sadu bicích. Skrátka, také malé bubnové šialenstvo.
Hammel.
Čo alebo kto bolo tým najsilnejším
-mimvnútorným inšpirátorom, aby si sa
Foto: FEELME

Kde ich môžete
zažiť live:
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Aký otec, taký syn – aké sú
špecifiká výchovy chlapcov?

NLEN
4 RODINNÉ
4 RODINNÉ
DOMY
DOMY

DARČEK
DARČEK
traja
traja
mušketieri
mušketieri
na na
pomoc
pomoc

• robotický
• robotický
čistič
čistič
okien
okien
• robotický
• robotický
vysávač
vysávač
• robotická
• robotická
kosačka
kosačka

VÝHODNÁ
VÝHODNÁ
CENA!
CENA!

E PRE
PRVÝCH
PRVÝCH
DVOCH
DVOCH
KUPUJÚCICH
KUPUJÚCICH

pozemok
pozemok
k domu
k domu
zastavaná
zastavaná
plocha
plocha
úžitková
úžitková
plocha
plocha
obytná
obytná
plocha
plocha

248
248888
888€€
Cena zahŕňa
Cena zahŕňa
DPH, pozemok,
DPH, pozemok,
projektovú
projektovú
dokumentáciu,
dokumentáciu,
dodávkudodávku
stavby na
stavby
kľúč,na
oplotenie
kľúč, oplotenie
a finálnea terénne
finálne terénne
úpravy! úpravy!

700700
m2 m2
156156
m2 m2
280280
m2 m2
159159
m2 m2

ÁKLADNÁ
ZÁKLADNÁ
VÝBAVA
VÝBAVA
DOMU:
DOMU:
tepelné
tepelné
čerpadlo
čerpadlo
4
rekuperácia
rekuperácia
vzduchu
vzduchu
3
inteligentné
inteligentné
ovládanie
ovládanie
2
podomietkové
podomietkové
vonkajšie
vonkajšie
žalúzie
žalúzie 1
vybavenie
vybavenie
kúpeľní
kúpeľní
aj so
aj zariadením
so zariadením
vo vo
vyššom
vyššom
štandarde
štandarde
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MIESTO
MIESTO
STAVBY:
STAVBY:

DISPOZIČNÉ
DISPOZIČNÉ
RIEŠENIE
RIEŠENIE
B E Z KB
OEMZP RKO
OM
MIPSR
OO
VM I S O V

S4P SÁPL Á
NLEN E
KÚPEĽNE
3 KÚPEĽNE
Š2A T
ŠN
AT
Í KNYÍ K Y
KUCHYŇA
1 KUCHYŇA

SPOJENÁ
SPOJENÁ
S OBÝVACOU
S OBÝVACOU
IZBOU IZBOU
A JEDÁLŇOU
A JEDÁLŇOU

+421 +421
(0)948(0)948
716 143
716 143 slorhomesk@gmail.com
slorhomesk@gmail.com facebook.com/slorhome/
facebook.com/slorhome/

Český psychológ, lektor
a psychoterapeut MILAN
STUDNIČKA realizoval
vzdelávacie projekty
v desiatkach firiem a
organizácií, spolupracuje
s Českým olympijským
výborom na školení
trénerov, organizuje
kurzy o výchove detí
a kurzy o tom, ako
dosiahnuť životnú radosť.
Zároveň má svoju
psychoterapeutickú prax,
v rámci ktorej pracuje
s problémami detí
i dospelých. Bol jedným
zo spíkrov unikátnej
konferencie zameranej
na výchovu chlapcov
Aký otec, taký syn, ktorá
sa 23. júna konala v
Bratislave. Odpovedal
nám na otázky, ktoré
by vás mohli zaujímať,
ak máte syna, vnuka či
synovca.

bude v živote (aj v práci, aj vo vzťahoch) úspešný?
Chlapec by nemal byť direktívne vedený svojou maminkou, hranice by mal
nastavovať otec (dedko, strýko...). Musí
sa naučiť vážiť si ženy, ale nie báť sa ich –
čo je, bohužiaľ, fenomén súčasnej doby.
A ženy sa naučí vážiť si len vtedy, keď sa
k nemu budú od malička správať s úctou,
láskavosťou, porozumením, a muži budú
tí, ktorí mu budú vymedzovať hranice
toho, čo sa smie a čo nie, čo sa robí a čo sa
nerobí. Pokaľ však bude otec celé dni preč
a mama prevezme jeho rolu, chlapci budú
mať v dospelosti rovnaké problémy ako
dospelí muži z tej súčasnej generácie.

V

šade čítame o tom, že muži sú
z Marsu a ženy z Venuše. Je to
tak od narodenia, alebo je to
dané len výchovou? Naozaj
sú malí chlapci iní ako dievčatá?
V čom sa odlišujú?
Rozdiely sú vidieť na každom kroku. Muži sú silnejší, väčší – ich odlišná
telesná stavba poukazuje na to, že majú
inú životnú rolu ako ženy. Každopádne
najväčšie rozdiely najmarkantnejšie vidieť
v princípe správania malých chlapcov
a dievčat. Zdraví chlapci sú oveľa častejšie
menej poddajní, viac si presadzujú svoje,
majú potrebu súťažiť a odmietajú poslúchať ženské autority.
Znamená to, že pri výchove chlapcov treba na nich už od útleho veku
inak ako na dievčatá? Čo musíme
zohľadniť, aby z malého chlapca
vyrástol mladý odvážny muž, ktorý

Čo presne sa chlapec počas výchovy
potrebuje naučiť od mamy, od žien
a aká je úloha otca, starého otca či
iných mužských vzorov v rodine a
v škole?
Od maminky sa musí naučiť láskavosti,
citu pre situáciu, vnímať slabších, nechcieť súperiť za každú cenu, podporovať
ostatných. Od otca či iných mužských
vzorov by sa mal naučiť zodpovednosti
za radosť žien a detí, získať celoživotný
nadhľad a emočnú stabilitu, zmysel pre
fairplay a chlapskú česť, aby videl, že
slovo chlapa platí.
Čoraz častejšie sa vo svojom okolí stretávam s mužmi, ktorí nie sú
„mečom a štítom“, chýba im odvaha
v rozhodovaní aj v činoch. Čím to
je? Ako malý chlapec nestratí až do
dospelosti odvahu?
Je to hlavne preto, že za nich maminky
v ranom veku stále nesú zodpovednosť
a nenechajú ich zdravo riskovať. Chlapci často počujú: Nelez tam, spadneš...,
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Nechoď tam, utopíš sa..., Nechytaj to,
ublížiš si... Ďalšou vecou je celkový
školský systém, ktorý devastuje osobnosť
chlapcov, pretože ich trestá za to, že sa
ako chlapci správajú. Dnes už existujú
len „dievčenské školy“ (% mužov v školstve je extrémne nízke), kde sa prejavy
chlapčenstva a mužstva netolerujú. Keď
sa na vývoj súčasných chlapcov pozrieme
z odstupu, prvé tri roky ich „sekýruje“
maminka. Potom ich tri roky „sekýruje“
učiteľka v škôlke. Potom ich deväť rokov
„sekýrujú“ učiteľky v škole a nakoniec
zistíme, že prvých 15 rokov života im
ženy určujú, čo sa smie a čo nie, čo je
dobré a čo je zlé... A keď sa chce chlapec
biť, behať, skákať, šplhať, hádzať... je za to
ženami trestaný a namiesto toho nútený
poslúchať, spolupracovať, učiť sa a pod.
Prečo je potreba chlapcov žiť vo
virtuálnom svete väčšia ako u dievčat (hranie počítačových hier,
virtuálna realita a pod.)? Umožniť im
aj to – ak áno, v akej miere a s akými
pravidlami? Ako sa dá vyhnúť agresii
malých chlapcov z počítačových
hier (v zmysle „máme x životov, úder
nebolí a pod.“)?
Chlapci vo svojom živote potrebujú
dobrodružstvo, testovať svoju silu, svoje
skúsenosti, vydobyť si miesto v mužskej
hierarchii a dokázať druhým, že sú skutočne zdatní. Dnešná doba už nič také ne-

poskytuje a jediný priestor, kde to môžu
zažívať, je virtuálny svet počítačov. Tam
môžu byť hrdinovia, môžu si dokazovať
svoju silu, svoju mužnosť a pod., čo sú
elementy, ktoré dievčatá nepotrebujú. Tie
oveľa radšej sledujú youtouberky a žijú
ich životy – namiesto svojich vlastných.
A čo sa týka toho, či deťom umožniť hranie počítačových hier: je dobré stanoviť si
rozumnú mieru a aby aspoň jeden rodič
hral hru s dieťaťom. V takom prípade sa
pri tom môžu rozprávať, smiať sa, budovať si vzájomnú dôveru a vzťah a potom
vôbec nehrozí, že by sa agresia z hier
prenášala do každodenného života.
Čo chlapci a potreba „vybiť/vyskákať a pod.“ testosterón. Často sú na
školách problémy s chlapcami, ktorí
vymýšľajú lotroviny, lebo sú nevylietaní... Pomáha v tom šport? Ako
motivovať chlapcov pri dosahovaní
športových výkonov?
Chlapci, ale aj dievčatá potrebujú pohyb
odmalička. Pohyb je základný fenomén
zdravého rozvoja dieťaťa a ak deti zatvoríme do škôlok a škôl namiesto toho, aby
sme s nimi behali v lese, šplhali po lanách,
bláznili sa v rybníkoch, nemôžeme sa čudovať, že chlapci dajú prednosť virtuálnemu svetu pred tým reálnym. Čím neskôr
začneme s deťmi športovať, tým je nižšia
šanca, že chlapcov pri športe udržíme.
Navyše je časté, že deti odmalička dávame

do najrôznejších oddielov, klubov, krúžkov namiesto toho, aby sme s nimi boli
v ich ranom veku sami. To je veľká škoda
a vždy sa to prejaví v puberte, kedy deti
kvôli strate dôvery prestávajú s rodičmi
komunikovať.
Čo by podľa vás mal počas detstva
každý chlapec zažiť na to, aby mal
saturované všetky svoje chlapčenské
potreby a vyrástol z neho zrelý muž?
Chlapcov by sme v útlom veku nemali
zaťažovať veľkým kolektívom detí s direktívnou učiteľkou, ale mali by tráviť veľa
času s dospelými mužmi a ďalšími chlapcami v prírode, aby sa naučili nebáť sa
fyzického nepohodlia, aby dokázali zaspať
kdekoľvek, aby zvládli aj nekomfortné
situácie. Otcovia by mali so svojimi synmi
často chodiť do lesa, rozprávať sa, hrať sa,
biť sa a ukazovať im, aké sú ženy úžasné
bytosti, ktoré sa musia naučiť vnímať.
Chlapcom na 1. stupni ZŠ častejšie vyhovuje vzdelávanie doma (homeschooling),
do klasickej školy mnohí patria až na 2.
stupeň, mnohým stačí ísť v rámci klasického školstva až na strednú školu, kedy
už majú oveľa väčšiu kapacitu sústredene
sa venovať cieľavedomej práci.
Dnes v mnohých rodinách po rozvode často chýba otec. V čom spočívajú úskalia?
Úskalie neúplných rodín tkvie práve v tom, že chýba otec, resp. mužský
princíp vo výchove. Ženy tak musia
prevziať túto rolu, čo je spoločenský
problém, pretože sa tým pádom chlapci
odmalička učia, že ženy sú ich autoritami,
ktoré musia poslúchať, čo sa im zákonite
nechce a nepáči. Z toho potom vyplývajú
na jednej strane oveľa častejšie duševné
problémy chlapcov oproti dievčatám,
na druhej strane tak rastie generácia
zženštilých mužov, ktorí nedokážu prijať
zodpovednosť za svoj život, nedržia slovo,
boja sa žien a dokazujú si svoju mužnosť
zábavou, drahými vecami, extrémnymi
športmi – a, hlavne, nevnímajú ženy
a vôbec im nerozumejú...
Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: ASROW, o. z., pixabay.com
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Hlavnej organizátorky a autorky myšlienky konferencie Aký otec, taký syn KATARÍNY RÁCZ sme sa
opýtali na to, v čom vidí prínos konferencie a aké plány má ich občianske združenie ASROW, o. z.
(Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) do budúcnosti.
Prečo ste sa rozhodli takúto konferenciu na Slovensku zorganizovať, aké ste mali očakávania a ako sa vám ich podarilo
naplniť?
Touto myšlienkou sme sa zaoberali už dlhšie
a hľadali sme vhodný spôsob a formu, ako priniesť do
spoločnosti novú tému, ktorá chýba a je taká potrebná. Sme organizácia, ktorá sa venuje predovšetkým
vzdelávacím projektom. Jedným z nich je zriadenie
základnej školy, ktorej jedným z pilierov je aj rešpektovanie prirodzených rozdielov medzi chlapcami
a dievčatami a ich využitie vo vzdelávacom procese.
Chceme byť partnerom rodičov vo výchove a vzdelávaní detí, preto nám téma prepojenia vzdelávania
a výchovy prišla veľmi prirodzená. Osobitné zameranie sa na chlapcov vyplynulo z toho, že práve oblasť
vzdelávania sa u chlapcoch často spája s ich problematickým správaním v škole. Súčasné školy totiž len
veľmi málo, resp. vôbec neprihliadajú na špecifiká a potreby chlapcov.
Aj viacerí rečníci na konferencii vyzdvihli skutočnosť, že chlapec
na to, aby dozrel v muža, sa to potrebuje naučiť od iných mužov...
Preto bolo úplne prirodzené hovoriť o téme otcovstva, mužských
vzorov a celkovo o výchove detí z pohľadu mužov. Od začiatku sme
verili, že téma zaujme ľudí i médiá, keďže v takejto forme, rozsahu
a komplexnosti nebola zatiaľ žiadnou iniciatívou prezentovaná. Naše
očakávania boli prekonané v počte mužov, ktorí sa konferencie
zúčastnili. Dúfali sme, že sa podarí pritiahnuť do publika aspoň 50 %
mužov, ale výsledok bol ešte úžasnejší – bolo ich nakoniec viac ako
70 %!
Čím si vysvetľujete tak vysoký záujem mužov o túto tému?
Asi preto, že sa tejto pálčivej téme prakticky nevenuje takmer
žiadna pozornosť. Výchovné témy sa prezentujú univerzálne a nezohľadňujú špecifiká mužov. Súčasní otcovia však chcú byť vtiahnutí
do výchovy, chcú sa podieľať na starostlivosti o svoje deti, cítia sa však
stratení v tejto téme. Sú zrejme menej náchylní študovať odbornú
literatúru, či sledovať články o výchove detí, a preto ich príležitosť
vypočuť si prednášky na tému otcovstva a výchovy detí v ucelenom
programe oslovila. Vytvorili sme priestor, kde sa mohli pozrieť na výchovu detí z pohľadu otcov a porozprávať sa o tom aj s inými mužmi.
Mnohí muži navyše nezažili otcovskú výchovu, sami boli možno
zasiahnutí fenoménom výlučne ženskej výchovy alebo vyrastali bez
otca, či iných mužských vzorov, takže nevedia, čo sa od nich očakáva,
čo je ich rola, alebo zažili otcovskú výchovu, ktorá ich zranila, a preto
hľadajú cestu, ako byť dobrým otcom v 21. storočí. Keďže každý otec,
muž bol raz synom, myslím, že to mohlo byť aj takým obhliadnutím
sa za vlastným synovstvom a získaním novej perspektívy na svoju
minulosť, z ktorej dokážu čerpať pre svoju budúcnosť.

Aké otázky sa v prednáškových blokoch a diskusiách so
spíkrami najviac opakovali? Aké nové témy, impulzy z konferencie vyplynuli?
Keďže každá téma bola špecifická, nedá sa
povedať, že by sa otázky účastníkov opakovali. Na
základe spätnej väzby od účastníkov, ktorú ešte
v súčasnosti zhromažďujeme, budeme ďalej citlivo
zvažovať, ktoré témy posunieme ďalej a budeme sa
im venovať hlbšie. Konferenciu vnímame ako koncept, ktorý má istú myšlienkovú líniu zachytávajúcu
rozdiely medzi mužmi a ženami od počiatku ich
vývoja v myslení aj správaní. Pochopenie a prijatie
týchto rozdielov je kľúčové pre vnímanie ďalších
tém. Na to následne nadväzujú témy otcovstva
a role otca vo výchove detí v rôznych obdobiach
života dieťaťa, od prvých 6 rokov, ktoré sú kľúčové
z hľadiska formovania osobnosti, až po obdobie
adolescencie. Osobitne sa venujeme podmienkam vzdelávania chlapcov v súčasnom školstve.
Keďže každá z tém je zatiaľ pomerne nová, vidíme priestor zopakovať väčšinu z týchto tém pre ďalšie publikum a postupne dopĺňať
o nové témy, či ísť hlbšie v niektorých vybraných témach.
Plánujete v téme pokračovať? Akou formou a aktivitami? Priblížte nám aj činnosť vášho občianskeho združenia
ASROW, o. z.
Téma veľmi silno rezonovala medzi účastníkmi. Boli sme tiež niekoľkokrát oslovení so záujmom zrealizovať konferenciu v Košiciach,
či Prahe. Radi by sme tiež vytvorili krátku publikáciu, ktorá by sa
v kocke venovala základným princípom otcovstva a dostala by sa do
rúk každému novopečenému otcovi a mame. Občianske združenie
ASROW, o. z. vzniklo ako osobná iniciatíva rodín a bolo založené
v roku 2010. Jeho cieľom je poskytnúť deťom čo najlepšie vzdelanie
v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu
k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci
s rodičmi. Združenie je v súčasnosti zriaďovateľom materskej školy
Pramienok v Bratislave v Petržalke. Vo svojich výchovno-vzdelávacích projektoch venuje pozornosť rozvoju charakteru a získavaniu
životných kompetencií už od predškolského veku, keď sa kladú
základy osobnosti každého človeka. Vo vzdelávaní sa zameriava na
koncepty, ktoré rešpektujú individualitu každého dieťaťa, vychádzajúcu z jeho povahy, rodinného zázemia, ale aj pohlavia. Naším cieľom je
realizovať vzdelávacie projekty, zakladať materské, základné a stredné
školy, ktoré budú fungovať na týchto princípoch výchovy a vzdelávania. Keďže naše školy sú partnermi rodičov nielen vo vzdelávaní, ale
aj vo výchove detí, zaoberáme sa aj otázkou výchovy, ktorej základy
sa kladú v rodine.
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Osviežte si horúce
letné dni!

H

orúčavy začínajú vrcholiť, slnečné lúče sú čoraz
teplejšie a náš organizmus potrebuje pravidelne dodržiavať pitný režim. Všetci tak hľadáme
spôsob, ako sa čo najlepšie schladiť a príjemne
osviežiť. My vám prinášame niekoľko tipov na fantastické
letné limonády, ktoré si môžete pripraviť v domácom prostredí pre celú rodinu. Nahraďte sladené nápoje a spravte
si doma sami čerstvé limonády. Kreativite sa medze nekladú a čím viac budete experimentovať, tým viac zistíte,
že poctivé domáce limonády sú oveľa lepšia voľba ako
sladké malinovky. Nielen že sú neporovnateľne zdravšou
alternatívou, ale ich chuť je výraznejšia a chutnejšia. A čo
viac predsa v lete potrebujeme? Tak šup, poďte do toho
a nebojte sa skúsiť niečo nové! Narobte si zásoby ľadu,
pozbierajte čerstvé kúsky ovocia či zeleniny v záhradkách, inšpirujte sa našimi receptami a pripravte si pravé
domáce limonády.

Tip:

Vždy sa uistite, či je ovocie dostatočne zrelé,
kvôli správnej sladkosti a vôni!
Skvelým dochucovadlom k ovociu sú čerstvé bylinky.
Ale pozor, nesmú byť oschnuté! Môžete použiť napríklad
mätu, bazu, medovku či výbornou voľbou je aj levanduľa.
Samozrejme, všetko závisí od toho, čo vám chutí.

Kivi limonáda
Ingrediencie: 6 kivi, 1 citrón, pár kúskov mäty, 1 l
vody, med, ľad
Ako na to: Do 1 l džbánu si rozmixujte čerstvé kivi,
pridajte šťavu z citróna, pár kúskov mäty a ľad. Všetko
spolu pomiešajte, dolejte vodou a doslaďte medom. Nakoniec môžete pridať kúsok nakrájaného kivi na ozdobu.
Jahodová limonáda
Ingrediencie: 1 dcl rozmixovaných jahôd, 0,4 dcl citrónovej šťavy, 0,4 dcl domáceho rozmarínového sirupu,
vodu, čerstvú mätu, ľad, celé jahody
Ako na to: Do 0,5 l džbánu nasypte ľad, pridajte rozmixované jahody, citrónovú šťavu, rozmarínový sirup,
čerstvú mätu a doplna dolejte vodou, zamiešajte a môžete
podávať.
Mangová limonáda
Ingrediencie: 1 dcl rozmixovaného manga, 0,4 dcl
citrónovej šťavy, čerstvý tymian, ľad, vodu
Ako na to: Do 0,5 l džbánu pridajte rozmixované
mango, zasypte ľadom, následne pridajte citrónovú šťavu,
pár vetvičiek čerstvého tymianu, všetko spolu premiešajte
a dolejte studenou vodou.
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Citrusová limonáda zo zeleného čaju
Ingrediencie: 2 väčšie citróny, 1 pomaranč, 4 kl trstinového cukru, citrónovú trávu, ľad, zelený čaj
Ako na to: Vopred si uvarte zelený čaj. Na 1 liter
vody použite 2 vrecúška porciovaného zeleného čaju. Po
vylúhovaní čaj sceďte a dajte vychladiť. Do 2 l džbánu si
pripravte 1 nakrájaný citrón, pomaranč a nasekanú citrónovú trávu. Pridajte 4 kl trstinového cukru, pár kociek
ľadu a 1 dcl citrónovej šťavy, ktorú ste si odšťavili z 1 citróna. Premiešajte a nakoniec to celé dolejte vychladeným
zeleným čajom.
Uhorková limonáda s rozmarínom a mätou
Ingrediencie: 1 a ½ šalátovej uhorky, vodu, 1 ks rozmarínu, 0,4 dcl domáceho mätového sirupu, ľad
Ako na to: 1 celú uhorku si vyšťavte a šťavu následne
prelejte do 0,5 l džbánu. Pridajte ľad, vetvičku rozmarínu,
mätový sirup. Všetko spolu premiešajte a dolejte vodou.
Pár nakrájaných plátkov uhorky môžete prihodiť na
ozdobu.
V receptoch je spomínaný tymianový, či mätový sirup.
Nebojte sa, netreba si ho kupovať. My vám prinášame
veľmi jednoduchý recept, ako si ho vyrobiť sami v pohodlí
domova.

Tymianový sirup či mätový sirup
Cukor podľa uváženia (trstinový či klasický) zmiešajte
v pomere 1 : 1 s vriacou vodou, t. j. na ½ litra vody ½ litra
cukru. Cukor miešajte, kým sa úplne nerozpustí. Následne
pridajte bylinky, v našom prípade je to mäta. Podľa toho,
aký sirup chcete robiť. Dôležité je najmä dať tam byliniek
naozaj veľa – čím viac mäty dáte, tým bude sirup výraznejší. Mätu nechajte lúhovať v cukrovom teplom sirupe
približne pol hodiny. Potom to všetko preceďte do čistej
nádoby a dajte do chladničky. Takto pripravený sirup
môžete používať do rôznych druhov limonád.
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Limčujeme po západnom Slovensku
alebo Výber tých najosviežujúcejších limonád v okolí

Ovocné limonády sú dnes už stálicou vo väčšine kaviarní, či reštaurácií, a to najmä v letných
mesiacoch. My vo frišku west sme sa vybrali na malý prieskum, usadili sa na letných terasách
a ochutnali niekoľko druhov limonád v našom okolí. Samozrejme, že k presným receptom sme
sa, bohužiaľ, nedostali. Barmani si predsa svoje výrobné tajomstvo starostlivo strážia. Niet sa
čo čudovať, predsa len za každým, i malým úspechom je kus tvrdej práce, ktorej výsledkom bola
v našom prípade vždy slastná chuť.

Hedon coffee & cocktails
Trojičné námestie 3, Trnava

P

Urban House
Laurinská 14, Bratislava

U Kubistu
Grösslingová 26, Bratislava

P

re Bratislavčanov je tento interesantný a originálny koncept posedenia známy nielen svojím dobrým jedlom, ale i kvalitnou kávou,
či vínom. My sme si ale zobrali na mušku tentoraz len limonády.
No a musím povedať, že naozaj bolo z čoho vyberať. Ideálna kombinácia
ovocia vždy s iným druhom byliniek, presne podľa nášho gusta. Mango
s jazmínom, či jahoda s rebarborou sa k sebe náramne hodia. Pre tých
odvážnejších sme našli kombináciu špenátu s uhorkou. Znie to síce
všelijako, ale na naše prekvapenie je táto kombinácia často vyhľadávaná.
Najmä pre tých, ktorí svoje chuťové poháriky smerujú skôr k menej sladkým variáciám. No a, naopak, pre milovníkov extrémne sladkých štiav
odporúčame litchi s lesnými plodmi. Ak by sa náhodou stalo, že vám
limonády jednoducho chutiť nebudú, nebojte sa, smädní nezostanete.
V Urban House vám hneď pri príchode prinesú pohár čistej vody grátis.

P

riamo v centre „malého Ríma“ sa len pred pár mesiacmi zrodil
nový coffee & cocktails bar. Na prvý pohľad sa môže zdať, že
o tieto typy podnikov niet v Trnave núdzu, no práve Hedon
nás vyviedol z omylu. Originalita nápadov, jedinečnosť chuti a najmä
poctivá tvorba by mala byť príkladom. Ich snaha vytvárať nové
trendy vo svete nápojov je bez hraníc. O tom, že sa im darí bravúrne,
niet pochýb, keďže si už za krátky čas dokázali vytvoriť širokú škálu
klientov. Za týmto úspechom stojí tím ľudí, ktorí jednoducho robia
to, čo ich baví, robia to poctivo a za tým sú vidieť aj výsledky. Keďže
my sme
prišli do Hedonu
ochutnať
výlučne limonády, stavili sme na
west_Layout
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Ľubomíra Kubíková
Foto: autorka

ri našich potulkách sme na kraji Starého Mesta natrafili
na nenápadnú malú reštauráciu s letnou teraskou.
Tak sme si hneď zaskočili na ďalšie letné osvieženie.
Výber bol prekvapivo iný ako v ostatných podnikoch. Tak
sme aspoň mohli vyskúšať niečo nové. Prvou voľbou bola na
odporúčanie čašníčky melónová limča. Chuťovo bola perfektná a čerešničkou na torte boli kúsky červeného melónu,
ktoré ste si mohli pekne s lyžičkou povyberať a zjesť. Mňam!
Druhú sme si vybrali na základe názvu, ktorý nás hneď
pobavil. Jej názov bol: limonáda bez cukru ty kokos! Vhodná
je skôr pre tých z nás, ktorí si potrpia na zdravý životný štýl.
Chuť bola planá a nevýrazná, no možno by postačilo pár
kociek ľadu, ktoré tam na moje počudovanie chýbali.

WEST-2018038-01

K
Heaven caffé & bar
Sad A. Kmeťa, Piešťany

voľbu rebarborovo-jahodovej, kedy bol rebarborový sirup doplnený
čerstvými jahodami. Najviac výrazná bola samotná chuť sirupov. Niet
sa čo čudovať, Hedon na kvalite nešetril a na prípravu svojich koktailov a limonád zvolil sirupy z Vlčích hôr. Tieto sirupy si pripravuje
na východe Slovenska špičkový barman Miroslav Telehanič. Ich chuť
je naozaj bravúrna, vyrábané sú bez farbív, zvýrazňovačov chuti či
zbytočných zahusťovadiel. Ovocie čerpá od lokálnych farmárov a na
celkovej tvorbe limonád sa to naozaj odrazí a chuť vynikne. Nuž, čo
dodať. Niekedy i tie najmenšie detaily dokážu vytvoriť dokonalosť.

olonádny most v Piešťanoch je nám všetkým dobre známy, v letných mesiacoch
aj často navštevovaný. Len kúsok od našej národnej kultúrnej pamiatky sme našli
kaviareň, ktorá bola nespozorovateľne skrytá. Avšak my sme na ňu počuli len samé
chvály, tak sme sa ju rozhodli vypátrať. Pri vstupe do hotela sme sa výťahom vyviezli na 4.
poschodie a zrazu sme pred sebou videli úžasný výhľad na panorámu rieky Váh spoločne
s kolonádnym mostom. K tomu všetkému nám chýbalo len sa trošku osviežiť a zahnať
smäd. No a musím povedať, že sa nám to aj podarilo. Vyskúšali sme kombináciu ovocných
limonád malina-ruža, ktorú sme si vybrali už s domnienkou, že to bude predsa len dosť
sladká voľba. Ako druhé sme zvolili trošku osviežujúcejšie prevedenie, a to pomaranč-jazmín. Po príchode čašníka sme sa hneď potešili, keďže obe vyzerali naozaj lákavo. A tá chuť!
Ani sladké, ani plané. Takže od nás prst hore. Čiže, ak sa rozhodnete navštíviť toto kúpeľné
mestečko a pri prechádzke po parku vám vysmädne, rozhodne si skočte na jednu z najlepších limonád v meste. Verte nám, v spojitosti s tým výhľad je to naozaj krásny pôžitok.

PRIAMO
Z NAŠEJ KUCHYNE
COOP Jednota
Dunajská Streda

DUNAJSKÁ STREDA

Pekáreň:

Objednávky na tel. číslach:
Výroba LVS:

0915 493 672 0915 494 106
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HUDOBNÁ SKUPINA

KOLLÁROVCI

ABRAHÁM – LETISKO 28. júl 2018
Jedinečný
pre celé rodiny, kde o zábavu
je jednoznačne postarané.
programe
si
– LETISKO
28.V júl
2018
27.
júlhudobný
2018festivalABRAHÁM
nájde každý to svoje a zábava bude pripravená pre celú rodinu. Je to prvý hudobný festival na
Slovensku bez europiva. Aj týmto krokom sme chceli podporiť malé remeselné pivovary. Okrem
www.ticketportal.sk/event/friskofest
dobrých jedál a nápojov, prinášame kopec zábavy aj v oblasti kultúry. Podporíme folklór ale aj malých
remeselníkov, kde deti priamo si môžui vyskúšať „ako sa to robí“. Novou atrakciu bude aj sklenený úľ –
ide o spoluprácu s včelármi, kde opäť prinášame edukáciu a zábavu pre deti. Predvedieme im proces,
akýmPAPYLLON
pracuje včelár. Pripravujeme aj čítací stan nielen pre deti, ale hlavne pre našich „dospelákov“.
Keďže je to dvojdňový festival, samozrejmosťou je aj chillin zóna.
PAPYLLON

RICHARD

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES

ÜLLER

ÁROVCI

NÁ SKUPINA

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES

RICHARD

27. júl 2018 ABRAHÁM – LETISKO 28. júl 2018
SANCHEZ AMSTERDAM
JOHN WOLFHOOKER
CIMBAL BROTHERS
CHIKI LIKI TU‐A
UNI SONG
RAZZ
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Syndróm
dráždivého čreva
Každého – aspoň občas – trápi bolesť brucha, nafukovanie a kŕče v bruchu.
Gastroenterológ MUDr. RADOVAN JURÍČEK z III. internej kliniky LF UK
a UNB v Bratislave odpovedal na naše otázky, aby ste sa o tejto dráždivej
téme dozvedeli viac.
Aké sú príčiny vzniku bolesti
brucha?
Tých príčin je mnoho, často príčina
nesúvisí s trávením, ale napríklad so
zápalom obličiek či bolestivou menštruáciou. Na druhej strane, bolesťami brucha
sa môžu prejavovať aj závažné ochorenia
gastrointestinálneho traktu.

laboratórnymi vyšetreniami, nepodarí
zistiť organickú chorobu, môžeme hodnotiť ťažkosti pacienta ako funkčné.

Na čo si treba dať pozor pri opakovanej bolesti brucha, kedy spozornieť
a vyhľadať lekára?
Je dôležité nepodceniť tzv. varovné
príznaky, medzi ktoré patrí náhly vznik
ťažkostí z plného zdravia, krv v stolici
alebo vo zvratkoch, zvýšená telesná teplota, nedobrovoľné chudnutie, laboratórny
nález zvýšených zápalových parametrov
bez zjavnej príčiny či chudokrvnosť.
A čo syndróm dráždivého čreva?
Na základe čoho môže pacient dospieť
k názoru, že trpí týmto ochorením?
Akými vyšetreniami diagnostikuje
toto ochorenie lekár?
Pod syndrómom dráždivého čreva
(IBS – z angl. irritable bowel syndrome)
chápeme súbor príznakov patriaci pod
funkčné poruchy trávenia. Prejavuje sa
najčastejšie bolesťami brucha a porucha-
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mi vyprázdňovania sa, kedy je prítomný
sklon k častým zápcham, alebo, naopak,
sklon k hnačkám, či nutkanie na stolicu. Diagnózu stanovujeme vylučovacou
metódou. Vykonávame štandardné
vyšetrenia ako sonografia brucha, gastroskopia s odberom vzorky z dvanástnika
a v indikovaných prípadoch aj pomocou
kolonoskopického vyšetrenia. Ak sa nám
týmito vyšetreniami, spolu s pomocnými

Existuje skupina ľudí, ktorá má
väčšiu tendenciu trpieť IBS? Trpia
ním aj deti?
IBS je stále častejšie sa vyskytujúca porucha trávenia. Odhaduje sa, že postihuje
10 – 20 % populácie. Pacienti s takýmito
ťažkosťami tvoria 20 – 50 % pacientov
odoslaných do gastroenterologických
ambulancií. Postihuje hlavne mladšie
vekové kategórie, ľudí v produktívnom
veku, s prevahou žien. Presnú príčinu IBS
nepoznáme, predpokladá sa multifaktoriálny pôvod ťažkostí. V poslednej dobe
boli publikované práce, ktoré dokázali
zvýšené riziko vzniku IBS u pacientov
s deficitom enzýmu štiepiaceho sukrázu
– izomaltázu (gén SI). Tento enzýmový
deficit je však vzácny a určite nevysvetľuje pôvod ťažkostí u väčšiny pacientov. IBS
sa nevyhýba ani deťom.
Súvisí IBS s laktózovou alebo gluténovou intoleranciou? Môže toto ochorenie vyústiť aj do vážneho ochorenia
ako napríklad rakovina?
Ak má pacient diagnostikovanú lakwest 5/2018 29
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tózovú intoleranciu či celiakiu, znovuobjavenie sa symptómov môže súvisieť
s nedodržiavaním diétnych opatrení.
Samozrejme, aj títo pacienti môžu trpieť
IBS. Dôležité je vždy pacientov upokojiť,
že IBS nie je, napriek jeho nepríjemným
prejavom, spojený so vznikom závažných
komplikácií či rakoviny.
Ako by sa mal človek s IBS stravovať, na čo by si mal dať pozor?
Dôležité je nestať sa obeťou nezmyslených a nutrične nevyvážených diét. Každý
človek je iný a každému môže pomôcť
eliminácia inej zložky stravy, ktorá môže
zhoršovať príznaky. V poslednej dobe
máme k dispozícii práve takúto eliminačnú diétu, ktorá má za úlohu vytipovať potenciálne škodlivé zložky stravy, ktorým
je vhodné sa vyhýbať. Je to diéta známa
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pod skratkou FODMAP, čo je anglická
skratka fermentovateľných oligo-, di-,
monosacharidov a polyolov. Tieto zložky
stravy môžu spôsobovať ťažkosti pacientov trpiacich na IBS a ich identifikácia
a následná eliminácia z jedálnička môže
uľaviť od príznakov IBS.
Existuje efektívna liečba IBS? Čo
zvyknete pacientom odporúčať? Dá sa
IBS vyliečiť, alebo ide len o zmierňovanie príznakov?
Dôležitý je komplexný prístup zahŕňajúci psychologické vedenie spolu s diétnymi opatreniami. Dôležité je upokojiť
pacienta, že naozaj nejde o závažné ochorenie, ktoré by ohrozovalo život pacienta.
Často sú poruchy trávenia len manifestáciou iných problémov v živote pacienta.
Poznáme to asi všetci: v stresovom obdo-

bí života nám jednoducho trávenie robí
ťažkosti. Neexistuje príčinná (kauzálna)
liečba IBS. Liekmi si len pomáhame pri
kontrole príznakov (symptomatická liečba). Probiotiká či prebiotiká majú svoje
miesto v liečbe dysmikróbií vzniknutých
po užívaní antibiotík, či pri cestách do zahraničia. Naopak, bakteriálne prerastanie
v tenkom čreve (z angl. skr. SIBO) je častá
príčina IBS a tu je užívanie probiotík
kontraproduktívne. K najpoužívanejšej
skupine liečiv patria tzv. spazmolytiká,
ktoré sú dobre overené, majú minimum
nežiaducich účinkov a dokážu uľaviť od
nepríjemných pocitov napätia, kŕčov či
bolestí brucha.
Za rozhovor ďakujem Stanislava Murínová
Foto: archív R. Juríčka, Buscopan

15 minút – kŕče a bolesť brucha sú preč!

V

edeli ste, že až 30 % dospelých
pravidelne trpí bolesťami a kŕčmi
v brušnej oblasti? Vedia prekvapiť znenazdajky a rôznou intenzitou. Bodavá bolesť, sťahujúca, záchvatová, pocit „zauzleného“ brucha, bolesť
v dôsledku stresu, či pre ženy nepríjemné
menštruačné kŕče a bolesti – diskomfort
v oblasti brucha má veľa podôb. Niekedy
je ho ťažké opísať, riešenie tohto problému
však môže byť jednoduché. Na pomoc
prichádza tzv. spazmolytikum – voľnopredajný liek uvoľňujúci kŕče, ktorý – na
rozdiel od analgetík – účinkuje len lokálne
a nezaťažuje celý organizmus. Špecialistom
na bolesť brucha a kŕče v brušnej oblasti

a celosvetovo najpoužívanejším liekom
pri liečbe bolesti brucha je Buscopan®
10 mg obalené tablety s účinnou látkou
butylskopolamín bromidom1. Pôsobí na
hladké svaly v brušnej a panvovej oblasti,
neprechádza do centrálneho nervového
systému, preto sa ani nevyskytujú nežiaduce účinky v CNS. Má dobre tolerovateľné
vedľajšie účinky, môže sa používať aj pri
zvýšenej citlivosti žalúdka a nástup účinku
lieku je do 15 minút. Kúpite ho v lekárňach bez lekárskeho predpisu. Odporúčaná
cena 10 tbl. balenia: 4,50 €, odporúčaná
cena 20- tbl. balenia: 5,25 €.
www.buscopan.sk
www.facebook.com/buscopan.sk

Použitá literatúra: 1 Nicolas Hall’s global OTC database
DB6, 2016.
Buscopan® 10 mg obalené tablety (10 mg butylskopolamín
bromid) je liek na vnútorné užitie. Pred použitím lieku si
pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa,
prípadne sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
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Guláš – ako ho
nezbabrať?

Je tu leto a s ním prichádzajú chvíle, kedy sa radi na čerstvom vzduchu
v prírode, v záhradách či na chatách stretávame s rodinou a priateľmi
pri dobrom jedle. Veľmi často pri miske chutného gulášu, ktorý len pred
malou chvíľkou dobublal v kotlíku. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať,
že na tomto jedle niet čo pokaziť, nie je to tak. Guláš môže byť len dobrý,
alebo zlý – nič medzi tým neexistuje.
32 www.frisko.media

A

ako na to, aby sa vám ten váš zaručene
vydaril a všetci hostia si pýtali pridať?
Recept na ten najfantastickejší guláš
na svete vám nedáme, pretože existuje
nespočetné množstvo spôsobov, ako ho pripraviť
(rôzne druhy mäsa, bez zemiakov, so zemiakmi,
rôzne prísady atď.), a každý z nich má svoje osobité čaro. S niekoľkými tipmi ako z kotlíka vydolovať nezabudnuteľné jedlo, sa však radi podelíme.
Základom dobrého gulášu je kvalitné
mäso. Či už máte v pláne robiť divinový,
hovädzí alebo hoci bravčový guláš, uistite sa, že
mäso je čerstvé a kvalitné. Nie je nič horšie ako
z tanierov do koša vyhadzovať nerozžuté kúsky
mäsa. Ani tá najchutnejšia gulášová šťava toto
nezachráni. Ak si nie ste istí, spoľahnite sa pri
výbere radšej na radu osvedčeného mäsiara ako
na supermarketové balenia v regáloch.
Vyhnite sa gulášovému koreniu a bujónom. Všetko, čo pridáte do jedla, rozvinie
svoju vlastnú úžasnú chuť a vôňu bez umelých
prísad. Koreniny si radšej namiešajte vlastné
a skombinujte ich podľa toho, čo máte radi.
Najlepšie je guláš pripravovať na dostatočnom množstve bravčovej masti. Vtedy
je najchutnejší. V krajnom prípade môžete ako
alternatívnu použiť rastlinné oleje. Na maslo
zabudnite, v kotlíku by zhorelo.
Pomer cibuľa – mäso si zvoľte podľa
vlastnej chuti. Treba pamätať na to, že čím
viac cibule, tým bude síce guláš hustejší, ale
zároveň sladší.
Červenú mletú papriku do kotlíka
prisypte vždy v úvode – na mierne podusenú
cibuľu a mäso. Ak ju pridáte vo fáze, kedy je už
v kotle aj voda, nerozpustí sa do jedla, ale bude
plávať na povrchu. Ale pozor – nechať len rozpustiť a potom hneď podliať, pretože by paprika
mohla zhorknúť.
Do kotlíka s gulášom prilievajte zásadne vriacu alebo horúcu vodu, inak sa mäso
„zľakne“ a jeho príprava sa skomplikuje. Ale aj tu
pozor – postupne a až vtedy, kedy si mäso pustí
dostatočné množstvo vlastnej šťavy. Pri niektorých druhoch gulášu vodu prilievať netreba.
Ak pripravujete poľovnícky guláš a chcete ho
podliať vínom, urobte tak ešte pred pridaním
vody. To isté platí pri podlievaní pivom (napríklad pri guláši z bravčoviny). Tekutiny nechajte
poriadne prevrieť a prejsť mäsom, až potom sa
pustite do ďalšieho ochucovania a podlievania.
K divinovému mäsu sa hodia brusnice
west 5/2018 33
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alebo čučoriedky v kombinácii s červeným vínom, ktoré spoločne v kotlíku spravia výnimočnú chuť. Z byliniek odporúčame použiť v tomto prípade miesto majoránky tymian
alebo rozmarín. Nebojte sa použiť lyžicu – dve tmavšieho
kyslejšieho lekváru (slivkový, ríbezľový). Takýmto spôsobom
môžete postupovať aj s hovädzím mäsom, pretože je svojou
farbou a chuťou najbližšie k divine.
Pri príprave klasickejšieho gulášu pridávame do kotla počas
varenia vývar alebo vodu (prípadne pivo na úvod) a až na záver dochucujeme majoránkou a pretlačeným cesnakom (majoránka by v jedle pri príliš dlhom varení mohla zhorknúť,
cesnak by mohol stratiť chuť).
Ak ste zvyknutí do gulášu pridávať čerstvé alebo zavárané papriky a paradajky, je lepšie ich pred použitím
rozmixovať. Vyhnete sa tak tomu, aby vašim stravníkom
v tanieroch plávali negustiózne šupy a neidentifikovateľné
rozvarené kúsky „niečoho“. Netreba ich však veľa, aby neprerazili chuť mäsa.
Nebojte sa do gulášu pridať huby – hodí sa pre poľovnícky typ jedla.
Ak potrebujete guláš zahustiť, nikdy to neskúšajte
s múkou. Oveľa lepšie je použiť postrúhaný zemiak. Guláš sa
dá zahustiť aj kúskami chleba, ale treba to urobiť na začiatku.
Do pravého gulášu vareného v prírode patrí vetvička

Letné hity

Tie hudobné roztancujú dušu, naše vám
ponúknu neopakovateľné gastro zážitky.

Bez dymu
a strachu z dažďa

R
borovice (poslúži aj smreková). Jedlu to mierne pridá na prírodnej chuti a vám na originalite.
Vo fáze, kedy sa mäso ešte len dusí na cibuli a vo vlastnej
šťave, vezmite niekoľko krajcov chleba, omočte ich z jednej
strany v kotlíku, osoľte a ponúknite hosťom ako predjedlo.
Olížu si prsty!

Michaela Milá
Foto: autorka, youtube.com
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Zlatý Bažant

resp. do vypredania zásob

DUNAJSKÁ STREDA

Radler 0,0%
viac druhov, plech,
0,5l, JC: 1,380 €/l

Horalky

5x50g, JC: 5,800 €/kg

ozoberateľný elektrický gril Orava
EG-1300 s príkonom 2 200 W môže
počas grilovačky tróniť kdekoľvek
v dosahu elektrickej siete. Nedymí sa z neho,
nepotrebujete extra palivo a pri zmene
počasia na ňom delikatesy dogrilujete hoci aj
v kuchyni. Hladká i rebrovaná časť grilovacej
platne sú dostatočne veľké, gril sa ovláda intuitívne, teplota vhodná pre rôzne suroviny
sa ľahko reguluje termostatom na sieťovom
prívode. Môžete grilovať na otvorenom
grile aj s priklopeným vekom z priehľadného
temperovaného skla, vďaka čomu ostanú aj
hrubšie pláty steakov po upečení šťavnaté –
grilujú sa a zároveň dusia vo vlastnej šťave.
Zaklopený poslúži aj na zapekanie panini,
bruschetty či toastov k zeleninovým šalátom.
Prebytočná mastnota z grilovaných pokrmov
odteká do tácky. Dá sa rozobrať na ľahko
umývateľné časti, aby bol zas pripravený
poslúžiť pri ďalšom grilovacom obrade. Môže
byť váš za 59,90 €.

WWW.ORAVA.EU

Carte D'or

Ch

cete presne vedieť, čo obsahuje zmrzlina, ktorú ponúknete
svojej rodine? Pripravte si
doma vlastnú! Nie je to žiadna alchýmia,
so zmrzlinovačom Della Cassa od
Tescomy to hravo zvládnete. Bez éčok
a so zamatovou konzistenciou chutí ako
pravá talianska zmrzlina – gelato. A vyjde
vás lacnejšie ako zo supermarketu. Nádobu zmrzlinovača stačí namraziť, podľa
priloženého receptu pripraviť zmes, akú
milujete, a vliať ju do zmrzlinovača. 15 až
20 minút miešania – a! – nech sa páči – až
WWW.TESCOMA.SK
800 ml báječnej zmrzliny podľa vášho
gusta môžete servírovať do kornútkov
alebo sklenených mištičiek. Vonkajší
plášť zmrzlinovača je z odolného plastu, vyberateľná mraziaca nádoba z hliníka.
Pri výrobe domácej zmrzliny sa inšpirujte priloženými receptami na smotanovú, avokádovú alebo jogurtovú zmrzlinu s mangom a zázvorom, alebo si
vymyslite vlastnú! Zmrzlinovač kúpite za akciovú cenu 26,50 €.

Citrónové osvieženie,
hravé zoznámenie
´
miech, nových priateľov aj poriadnu dávku osvieženia zažijete s limitovanou edíciou Mentos Say Hello Lemonade. Dopraje vám poctivý citrónový
refresh a stane sa impulzom na hravé letné zoznámenia. Obľúbené žuvacie
cukríky majú totiž na každom bonbóne nakreslený originálny smajlík, ktorý v horúčavách nenechá chladným ani vás, ani toho, komu ho ponúknete. Osvieženie
a úsmev spájajú a vďaka citrónovým „mentoskám“ zažijete okamihy, po ktorých
je sviežo na jazyku a sladko na duši. Mentos Say Hello Lemonade sa na Slovensku
a v Čechách stali v prestížnom oceňovaní Voľba spotrebiteľov 2018 najobľúbenejšou novinkou v segmente cukroviniek. Kúpite ich v Tesco, Kaufland, Metro,
MilkAgro, DM a Terno, odporúčaná cena je 0,69 €.

S

2 druhy, 750ml,
JC: 3,320 €/l

2

49

34 COOP Jednota Dunajská Streda

Domáca zmrzlina – delikatesa,
žiadna alchýmia

1

45

Najlepšie domáce potraviny

0

69

WWW.MENTOS.SK
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív značiek

WEST-2018039-01

west 5/2018 35

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Potulky Provensálskom
Úzke uličky, nekonečné pláže, azúrové more a tie najkrajšie západy slnka.
Historické mestá, ale aj malebný vidiek a levanduľové polia vytvárajú
neopakovateľnú atmosféru na juhu Francúzska. Vďaka CK DAKA vás
prevedieme destináciami, ktoré sa na Azúrovom pobreží a v Provensálsku
oplatí objaviť.
Nice
Najrušnejšie a najrozsiahlejšie turistické mesto Azúrového pobrežia v Zátoke
anjelov žije skutočne svojskou atmosférou. Rána sú tam pokojné, kulisu im robí
iba šum mora v blankytnej farbe. Ako sa
mesto prebúdza, otvárajú aj malé kaviarne a slávny Kvetinový trh, na ktorom je
možné kúpiť okrem rezaných kvetov aj
korenie, čerstvé ryby, oleje, bylinky a iné
miestne špeciality. Trh víta domácich aj
36 www.frisko.media

turistov z celého sveta. „Perla Azúrového pobrežia“, ako Francúzi zvyknú Nice
nazývať, však vyniká aj významnými
múzeami, peknými plážami a rušným
životom v uliciach. Mesta, ktoré preslávila kombinácia slnka, mora a luxusu, sa
dá len ťažko nabažiť. Takmer omamné
sú aj všadeprítomné vône Stredomoria,
ktoré lákajú na pláž alebo na preslávenú
Promenade des Anglais (Promenádu
Angličanov). Palmami lemovaná plážo-

vá promenáda, na ktorej sa nachádzajú
najkrajšie hotely a galérie, dlhá niekoľko
kilometrov, vyzýva na dlhú poobednú
prechádzku. Rovnako však lákajú aj
zrúcaniny hradu z 11. storočia, ktoré sa
nachádzajú nad Nice a odkiaľ sa naskytuje
nezabudnuteľný výhľad na celé mesto.

Avignon a Pont du Gard
Avignon, starobylé „mesto pápežov”,
rozprestierajúce sa na ľavom brehu rieky

Rhôny, bolo do začiatku 14. storočia
malým mestečkom bez väčšieho významu.
Najväčší rozvoj zažilo počas obdobia, keď
sa stalo sídlom siedmich pápežov. Aj po ich
presídlení do Ríma mesto naďalej patrilo
cirkvi. Zrejme najznámejšou pamiatkou
a symbolom mesta je Pont Saint-Bénezet,
avignonský most na rieke Rhône, pod
ktorým sa zrodila aj známa francúzska pieseň Sur le pont d´Avignon (Na Avignonskom
moste). Jeho štyri zachované oblúky končia
uprostred tejto rieky. Historické centrum
obkolesené hradbami so štyrmi bránami
dodnes dýcha zvláštnou atmosférou. Zásluhu na tom má monumentálny Pápežský
palác, úzke uličky a množstvo obchodov
s lokálnym tovarom – od levandule cez
oleje až po provensálsku keramiku. Pre
milovníkov histórie, ale aj pre tých, ktorí

radi objavujú unikátne historické miesta,
je obrovským zážitkom aj most Pont du
Gard. Tento 49 metrov vysoký akvadukt
z roku 19 pred Kristom privádzal vodu do
Nimes už za čias Rimanov a stojí dodnes.
Pre svoju mimoriadnu hodnotu bol
zaradený na zoznam svetového dedičstva
UNESCO.

Marseille a Château d´If
Najväčšie prístavné mesto vo Francúzsku je opäť iné, opäť výnimočné. A to
najmä svojou otvorenosťou, multikultúrnosťou, krásnymi plážami a vzácnymi
pamiatkami. Medzi ne patria aj Nová
katedrála z 19. storočia v románsko-byzantskom slohu a Bazilika čiernej Madonny Notre-Dame de la Garde, ktorá sa týči
nad mestom. Z nej a jej okolia sa nasky-

tuje nádherný výhľad nielen na mesto,
ale aj na neďaleký ostrov Château d́If.
Ten preslávil najmä gróf Monte Cristo, ktorý tam bol väznený, no pevnosť
a ostrov ponúkajú oveľa viac. A to najmä
naozaj krásne výhľady, či už na krištáľovo
priezračné Stredozemné more, ktorého
zmes farieb tvoriacich hladinu je úžasná,
ako aj výhľad na starý prístav a historické
centrum mesta. Práve v tom sa nachádza
množstvo reštaurácií, kde pripravujú
pokrmy z čerstvých rýb, a obchodov, kde
sa dá kúpiť preslávené marseillské mydlo.
Výhľad z ostrova na lode v prístave,
jachty aj rozmerné zaoceánske lode, katedrály a miestny zdanlivo pomalší život
sú skutočne zážitkom, ktorý človeka láka
vrátiť sa späť.
Alžbeta Molnárová
Foto: cestovnakancelariadaka.sk
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Festival podľa poslednej módy
Horúce letné dni sú tu a s nimi
nielen čas dovoleniek, ale aj
čas obľúbených hudobných
festivalov. Či ste sa rozhodli
zavítať na zahraničné festivaly
ako napríklad Balaton Sound
alebo sa aj tento rok stretneme
už po druhýkrát na Friškofeste,
mali by ste vedieť, v čom
vyraziť na festival podľa
poslednej módy.
38 www.frisko.media

Nesmrteľný denim
Prečo? Pretože je praktický, pohodlný a výborne vyzerá v kombinácii so znovu modernými
háčkovanými topmi. Skúste trendy kombináciu takýchto topov,
denimových šortiek a nízkych
sandál, ktoré sa zaväzujú okolo
nohy, a štýlový outfit je na svete!
Bohémsky look
Vzdušné dlhé šaty s potlačou
najrôznejších kvetov sú stále
v móde a pribudli k nim aj kimoná. Doplniť ich môžete nízkymi
sandálmi, pohodlnými plátenkami, ale aj espadrilkami na platfor-

me. A aby ste sa nestratili v dave,
skúste turban, zaujímavú čelenku
alebo šatku do vlasov.

Líčenie bez hraníc
Nie je veľa príležitostí, kedy
sa môžete s mejkapom skutočne
vyhrať a dovoliť si čokoľvek. Tak
prečo nevyužiť festival naplno?
Toto leto zabodujete nielen zaujímavými a netradičnými kombináciami farieb, ale najmä výrazným
líčením doplneným o ozdoby,
napríklad o vkusné kamienky,
ktoré sa k festivalovým outfitom
naozaj hodia!

Autor: Elisette
Foto: zoot.sk, hm.sk, zara.com, Twinset
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dobrý nápad
Prinášame vám tipy na kozmetické, módne
a lifestylové produkty, ktoré nám k letu pasujú
a podľa nás stoja za vyskúšanie.

Objavovanie s Cellbes

V

ydajte sa
k moru!
Doprajte si
zaslúžený oddych
a dni plné odpočinku vo svojej
vysnívanej destinácii. A kdekoľvek
to bude, okrem
plaviek, krému na
opaľovanie a pasu si
nezabudnite zbaliť
trendy outfity. Vyberať z najnovších
trendov, ale aj
overenej klasiky
a výborných strihov
môžete v online obchode s módou na
www.cellbes.sk

Rozmaznávanie
s Olaplexom

N

astal čas dlhých,
horúcich dní na pláži
alebo pri bazéne.
Letný čas je skvelý pre dušu,
ale namáhavý pre vlasy –
UV žiarenie, chlór aj morská
voda ich poškodzujú tým,
že spôsobujú rozpad medzi
keratínovými bielkovinami
vo vlasoch. Výsledkom sú
suché vlasy, ktoré sa štiepia
a lámu. Záchrancom je však
8-násobne patentovaná
účinná látka, ktorú obsahuje
Olaplex® Hair Perfector
č. 3, ktorý vlasy aj v domácej starostlivosti posilní od
základu.

Prídavný monitor na
cesty aj prezentácie
kdekoľvek

P

renosný a ľahký monitor k laptopu DUO zvládne akýkoľvek
multitasking, umožní zvýšenie
efektivity práce až o 50 % a zaujme
elegantným dizajnom. Najprv pripnete
k zadnej strane notebooku magnetické
prvky, k nim DUO a prepojíte ho s notebookom prostredníctvom USB. Nakoniec
prídavný monitor DUO jednoducho
vysuniete a môžete ho používať ako druhú
obrazovku. Ak chcete DUO vysúvať
na opačnú stranu, stačí, ak ho pripnete
k notebooku otočený naopak. Pootočenie
oceníte, keď chcete niekomu niečo prezentovať na obrazovke notebooku, ale môžete
sedieť oproti sebe a aj váš parter bude vidieť
presne to isté čo vy. Váži len 0,7 kg, takže

plnohodnotné pracovisko si vytvoríte
kdekoľvek. Je vyrobený z vysokokvalitných
priemyselných materiálov, takže odolá
aj intenzívnemu zaobchádzaniu, vyťahovaniu, odkladaniu a prenášaniu. Je energeticky nenáročný, takže vás nepripraví
o drahocennú kapacitu baterky notebooku.
Univerzálnosť výrobku podporuje aj pri-

https://goo.gl/oGq2dG

Rozptýlenie
s Lushom

O

bľúbená značka čerstvej prírodnej kozmetiky
predstavuje revolučné novinky! Okrem 40 odtieňov tuhých mejkapov predstavuje aj bublinkové
štetce – znovu použiteľné kúpeľové peny. Tie značka
Lush vynašla, a tak umelci 21. storočia už nemaľujú akvarelom ani akrylom. Ich nástrojmi sú oslňujúce trblietky
bez plastu, žiarivé farby od metalických po jemné pastelové odtiene. Plátno a skicár nahradila vodná hladina napustenej vane. Teraz môžete maľovať na takéto „plátno“
tvorené penou aj vy! Aké originálne!

40 www.frisko.media

Arrim ONE: profesionálny merací
prístroj na báze rozšírenej reality

Alžbeta Molnárová
Foto: www.cz.lush.com, www.newflag.cz, www.cellbes.sk, www.pexels.com

https://goo.gl/t559Px

P

ripojte zariadenie Arrim ONE
k smartfónu a okamžite premení
váš telefón na výkonné meracie zariadenie pracujúce na báze

takzvanej rozšírenej reality. Je multifunkčný, odmeriate ním rozmery priamok, kruhov, uhlov aj kriviek v rôznych
jednotkách, ktoré dokáže konvertovať na

jateľný rozmer 12,5̋´(31 cm) a obrazovka
s vysokým rozlíšením. Monitor v čiernej farbe s kompletným príslušenstvom
potrebným pre zapojenie si v prípade predobjednávky môžete aj s poštovným nechať
doručiť za 205 €. Keďže výrobok ešte nie je
uvedený na trh, výrobca sľubuje doručenie
až v januári budúceho roka.
iné. Má iba jedno tlačidlo pre zapnutie
a vypnutie, všetky ovládacie prvky sa
zobrazia na displeji vášho smartfónu. Pri
pripojení na internet môžete výsledky
merania okamžite zdieľať s ostatnými.
Presnosť prístroja je ohromujúca: +/-1,5
mm v rozmedzí 20 metrov, na čo využíva
rad sofistikovaných technológií vrátane
virtuálneho 3D súradnicového systému,
laserového merania fázového posunu,
charakteristického sledovania bodov, rozšírenej reality a špeciálneho patentovaného algoritmu. Táto kompaktná vecička
má dĺžku len 5 cm, šírku 3 cm, hrúbku
1,5 cm a váži len 35 g. Vonkajší kryt je
vyrobený z hliníka a dá sa pripojiť k akémukoľvek smartfónu bez puzdra. Integrovaná lítium-iónová batéria s kapacitou
100 mAh poskytuje dostatok energie a na
jedno nabitie s ňou môžete merať hoci
aj 1 000-krát. Môže byť váš len za 68 €
vrátane poštovného. Výrobok ešte nie je
uvedený do predaja a a ak si ho objednáte
teraz, dostanete ho v septembri.
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív značiek
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Kupujeme byt –
všetko, čo
potrebujete
vedieť
42 www.frisko.media

Kúpa nehnuteľnosti, či
už domu, alebo bytu,
predstavuje veľký životný
krok. Je to veľká investícia,
pri ktorej sa neraz aj
zadlžíme na pol života.
Preto je veľmi dôležité,
aby sme sa rozhodli správe
a vybrali si to najlepšie pre
seba a svoju rodinu. Čo
všetko potrebujete vedieť
a na čo si dať pozor?

Ujasnite si priority
Ešte pred tým, než sa vrhnete na
prehľadávanie internetových stránok
s ponukou nehnuteľností a návštevami
realitných kancelárií, ujasnite si, čo vlastne hľadáte. Mal by byť váš nový byt dvoj-,
troj- alebo štvorizbový? Chcete, aby
mal lodžiu, alebo sa zaobídete bez nej?
Vyhovuje vám skôr centrum mesta, alebo
vzdialenejšie lokality? Akú sumu chcete
investovať? Až po tom, ako si odpoviete
na všetky tieto otázky, sa môžete smelo
pustiť do prezerania ponúk.

Kúpa novostavby,
alebo staršieho bytu?
Jedna z najväčších dilem všetkých, ktorí
sa rozhodli pre kúpu bytu. Kúpiť si byt
v novopostavenej budove, alebo radšej
starší byt? Poďme sa spolu pozrieť na
výhody a nevýhody.
Novostavba a jej výhody:
n Celkové riešenie bytu si môžete dotvoriť podľa vlastných predstáv.
n Pri niektorých projektoch môžete
zasiahnuť aj do architektonického rie-

šenia (napr. upraviť, posunúť niektoré
priečky, alebo ich úplne zrušiť, ak nie
sú nosné).
n Pri výstavbe sa využívajú najmodernejšie technológie a materiály.
n Môžete počítať s väčšou energetickou
úsporou (vo väčšine prípadov súvisí
s použitím moderných materiálov).

Novostavba a jej nevýhody:
n Väčšina novostavieb sa predáva ako
tzv. holobyt, čo môže byť aj výhodou,
aj nevýhodou. Výhodou v tom, že si
west 5/2018 43
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interiér zariadite podľa svojich predstáv,
nevýhodou v tom, že budete mať ďalšie
náklady spojené s vybavením interiéru (dvere, plávajúce podlahy, kúpeľňa,
kuchyňa a pod.).
n Neviete, akých budete mať susedov.
n Novostavby sa stavajú zväčša na periférii
mesta.

Staršia stavba a jej výhody:
n Vo väčšine prípadov majú staršie stavby
výbornú polohu. Nachádzajú sa v blízkosti
centier miest a majú výbornú občiansku
vybavenosť (ľahko dostupné školy, škôlky,
nákupné centrá, zdravotné stredisko
a pod.).
n Viete si spraviť aspoň aký taký prehľad
o susedoch.
n Na kúpu potrebujete nižšiu sumu.
n Niektoré byty sú v takom stave, že hneď
po kúpe sa môžete nasťahovať a plnohodnotne ich využívať.

informácie o danom byte. Taktiež vie
zabezpečiť znalecký posudok a vypracovať kúpnu zmluvu.
n Ušetríte vám čas.
n Nemusíte sa trápiť zháňaním znalca.
n Väčšina realitných kancelárií poskytuje
aj poradenstvo pri financovaní hypotekárnym úverom.
n Upozorní vás na prípadné nedostatky
nehnuteľnosti.

Realitná kancelária – nevýhody:
n Vyššia suma nehnuteľnosti, keďže je
v nej zarátaná aj provízia za sprostredkovanie pre realitnú kanceláriu.
Výber nehnuteľnosti bez
realitnej kancelárie – výhody:
n Nižšia nadobúdacia cena iste presvedčí
mnohých.

Výber nehnuteľnosti bez
realitnej kancelárie – nevýhody:
n Miniete množstvo času a energie
potrebného na vyhľadávanie nehnuteľností.
n Musíte počítať s pomerne komplikovaným dohadovaním obhliadok.
n Rátajte aj s rizikom, že môžete natrafiť
na podvodníka.
n Existuje aj riziko, že nehnuteľnosť nie
je vysporiadaná z právneho hľadiska.
Čo by ste mali vedieť ešte pred
samotnou kúpou?
Ak ste už našli nehnuteľnosť, ktorá sa
vám skutočne páči, a chcete pristúpiť k jej
kúpe, je veľmi dôležité dať si pozor na pár
základných vecí. V prvom rade je dôležité
preveriť si, či predávajúci je skutočným

a jediným vlastníkom predávaného
bytu. To viete zistiť z listu vlastníctva.
Ak je predávajúci iba spoluvlastníkom
nehnuteľnosti, je potrebné uzatvoriť
zmluvu o prevode vlastníctva so všetkými
spoluvlastníkmi bytu. Taktiež je dôležité
dôkladne si preveriť technický stav kupovaného bytu. Do tejto časti patrí napríklad aj to, či je bytový dom zateplený, ak
nie, či už je naplánované jeho zatepľovanie, či sú v bytovom dome vymenené
stúpačky a podobne. Pozor si určite dajte
aj na to, či na byte nie sú uvalené nejaké
ťarchy. To sa dá zistiť prostredníctvom
listu vlastníctva. A na záver prichádza to
najdôležitejšie. Pripraviť dôkladnú zmluvu. V tomto prípade je určite nevyhnutné
navštíviť odborníka – právnika, ktorý
takúto zmluvu môže pripraviť. Takto sa
vyhnete možným komplikáciám.

Staršia stavba a jej nevýhody:
n Musíte počítať s dodatočnými nákladmi
spojenými s rekonštrukciou (elektroinštalácie, bytové jadro a kuchyňa, podlahy,
stropy a pod.).
n Môžu sa vyskytnúť problémy s parkovaním v prípade, že nemáte kúpenú aj garáž.
Keď už viete, čo chcete
Po tom, ako si ujasníte priority a zhodnotíte, aký byt vlastne chcete, prichádza na
rad jeho „hľadanie“. Pripravte sa na to, že vás
čaká množstvo obhliadok a stretnutí. Avšak
určite to stojí za to, aby ste mali domov,
po akom túžite. Možností, ako sa pustiť do
hľadania toho správneho bytu, je viacero.
Môžete to robiť na „vlastnú päsť“, alebo
osloviť realitnú kanceláriu. V súčasnosti sú
viac využívané služby realitných kancelárií,
ale nájdu sa aj ľudia, ktorí ich služby nechcú
využívať. Prípadne môžete kombinovať obe
možnosti. Aké sú výhody a nevýhody?
Realitná kancelária – výhody:
n Ponúka komplexné služby – realitná kancelária vám nielen že predstaví nehnuteľnosti, ktoré by vám mohli vyhovovať,
ale dohodne s vami aj obhliadky týchto
nehnuteľností a poskytne všetky potrebné
44 www.frisko.media

Martina Zvolanská
Foto: Krisztián Gútay
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PORADŇA

Rozhovor s architektom
Krisztiánom Gútayom
Dnes sme si pozvali na rozhovor mladého a nadaného architekta
KRISZTIÁNA GÚTAYA, ktorý má ateliér v Dunajskej Strede. Okrem
projektovania rodinných domov a bytových domov sa rád venuje aj
navrhovaniu interiérových doplnkov či nábytku. Vo voľnom čase sa zase
rád venuje basketbalu či fitnes.
Čo vás viedlo k tomu, že ste sa stali
architektom?
Vždy som mal záujem o matematiku,
deskriptívu a kreslenie. Preto som sa rozhodol, že sa prihlásim na STU v Bratislave na stavebnú fakultu (pozemné stavby
a architektúra). Moji rodičia študovali tiež
na STU. Nevedel by som predstaviť iné

povolanie ako architekt a dizajnér. Moja
práca je mojím koníčkom.
Čo je podľa vás na vašej práci najdôležitejšie?
Pre mňa je najdôležitejšie spokojnosť zákazníkov a aby ma odporúčali ďalším potenciálnym klientom. Veľmi ma teší, že výsledky

mojej práce majú veľmi dobrú odozvu.
Aké druhy stavieb projektujete
najradšej?
Mám rád výzvu, preto sa rád vrhám do
projektovania moderných, unikátnych rodinných a bytových domov, nákupných stredísk,
administratívnych budov či mrakodrapov.

Rozhovor s Evou
a Matejom Babuliakovcami

Spoločnosť 4.0 – nová
výzva spoločnosti  (3. časť)

V

tomto príspevku poskytneme náhľad na možné riešenia
digitalizácie. Ako nájsť vhodné
riešenia na tieto úvahy/otázky?
Riešenie vidíme v spojení síl z viacerých
oblastí, najmä, nie však len, štátu – zo
strany politických predstaviteľov (podpora z ministerstiev), odborových zväzov,
samotných zamestnancov, ekonómov, ale
predovšetkým odborníkov z akademickej obce. Zloženie týchto predstaviteľov
by mohlo prispieť k využitiu širokého
spektra rôznych perspektív a skúseností,
priorít a hlavne očakávaní do budúcnosti.
Podľa môjho názoru by takéto zoskupenie
mohlo viesť najmä k tomu, aby svet práce

ponúkol pre čo najviac ľudí kvalitný život
a bezpečnú budúcnosť a skĺbil tak teóriu
s praxou.
Samozrejme, hľadanie odpovedí, nový
právny rámec, či nové právne predpisy sa
neuskutočňujú len na národnej úrovni,
ale aj na európskej úrovni. Jednou z možností by bolo vytvorenie smernice, ktorá
by upravovala transparentné a predvídateľné pracovné podmienky. Ďalšou
možnosťou je práve zásah štátu, tým, že
by určil presne stanovené podmienky
pri zavádzaní robotov do výroby, čím by
nastavil mantinely tak, aby čo najmenej
dochádzalo k strate pracovných miest,
alebo aby v prípade robotov zaviedol me-

chanizmus, ktorý by zabezpečil zvýšenie
príjmov do štátneho rozpočtu. V tomto
prípade sa naskytá otázka, akú úlohu
budú v tejto situácii predstavovať odborové zväzy. Z nášho pohľadu by práve
odborové zväzy mohli poskytnúť určité
vízie do budúcnosti, a mohli by poskytnúť aj súčinnosť štátu, vzhľadom na svoje
dominantné postavenie v spoločnosti
a veľké (ľudské) zastúpenie vo viacerých pracovných oblastiach. Základnou
myšlienkou by malo byť predovšetkým
predchádzanie sociálnemu dampingu.
Mgr. Lucia Váryová, advokátska koncipientka
Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.
doktorandka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

WEST-20180020-04

K rozhovoru sme si prizvali aj mladý manželský pár, ktorý má svoj
ateliér priamo v Bratislave. Pri rozhovore sme zistili, že nie nadarmo sa
hovorí, že dvaja sú viac ako jeden a že pri takejto kreatívnej práci to platí
dvojnásobne.
Kedy ste zistili, že architektúra je
pre vás to pravé?
Už počas štúdia na vysokej škole.
Štúdium je najmä o mnohých praktických
zadaniach, ktoré vás musia baviť, inak sa
cez ne nedostanete.
Čo je podľa vás na vašej práci najkrajšie, najzaujímavejšie?
Najkrajší je proces tvorby – hľadanie
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správnej formy, kompozície a konceptu
presne na dané miesto, pre konkrétneho
človeka.
Váš ateliér je v porovnaní s inými
zaujímavý aj tým, že v ňom pracujete obaja manželia. Ako u vás vyzerá
napríklad také projektovanie domu?
Dopĺňate sa navzájom, alebo si každý
z vás rieši svoju zákazku?

V ateliéri pracujeme spoločne. Každý
má svoj projekt, ktorý vedie, ten druhý
mu však do toho najmä pri prvotnom
navrhovaní vstupuje. Ak nad návrhom
trávi veľa času iba jeden človek, stráca určitý nadhľad. Práve v tom je prínos toho
druhého. Väčšinou sa pri tom pohádame
(smiech), výsledok však stojí za to.

Martina Zvolanská
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Predaj
mininakladačov

Peter Gregor:
Keď chceš milovať, miluj človeka, ale ak očakávaš vernosť... (tajnička).

Pre deti aj dospelých

Terry Pratchett:
Koberčania
(Slovart)

znova
hovoril to
isté

oberec, po ktorom chodíme, ukrýva
miniatúrny fantastický svet. Žijú v ňom
kmene a národy, budujú si mestá a ríše a
o nás, ľuďoch, nemajú tušenia. Spokojne
si tu nažíva aj kmeň Munrungov, prirúti sa však
tajomná Smršť. Ničí všetko, čo jej stojí v ceste, a
zároveň s ňou útočia obludy - snargy a maulovia.
Mladý Snibril, ktorého všetci pokladajú za neškodného rojka, musí čeliť nevídaným hrozbám. Kto
mu pomôže? Kto zastaví Smršť a zachráni najväčšiu ríšu v Koberci? Snibrila čaká putovanie po
neznámych končinách, ale aj noví priatelia. Lenže
ak má zvíťaziť, niekto musí zmeniť to, čo sa vraj
zmeniť nedá. Osud sveta. Druhé vydanie debutového románu legendárneho Terryho
Pratchetta pre malých i veľkých prečítate so zatajeným dychom.

Pre dospelých

Fredrik Backman:
Medveďovce
(Ikar)

Ď
KOMPAKTNÝ
dizajn
a UNIVERZÁLNE
48 www.frisko.media
využitie

Real
Application
Clusters

severská
minca

K
www.hysoonslovakia.sk

ľudia žijúci
v iglu

alšia kniha od autora úžasných kníh Muž
menom Owe a Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa. Hurá! Do rodných Medveďoviec
prichádza po skončení profesionálnej
hokejovej kariéry štyridsiatnik Peter Andersson.
V mestečku, kde líšky dávajú dobrú noc, nachádza
len zimu, tmu a nezamestnanosť. Má v úmysle
postaviť na nohy svoj materský klub, zložený z
miestnych juniorov. Spolu s ním prichádza aj jeho
manželka Mira, zmietajúca sa medzi túžbou po
kariére úspešnej advokátky a pokojným životom
manželky a matky, a ich dve deti, 12-ročný hokejový center Leo a o tri roky staršia Maya, ktorá miluje gitaru a nenávidí hokej. Mestečko
bojuje o prežitie a budúce úspechy hokejového tímu mu majú prinavrátiť hrdosť a
zašlú slávu. Jeden jediný zápas preverí silu priateľstva a odhalí všeličo dovtedy skrývané a zatajované. Čo sme schopní vykonať v záujme úspechu a ako ďaleko vieme zájsť,
keď chránime svoje deti?
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív vydavateľstiev

3. časť
tajničky

Pomôcky:
ACERNAR,
LIRIOPE,
CRETU

cín (zn.)

odroni

stotina
hektára

druh

hlboký
výstrih

predpona
(nerv)

staroegyptský boh
smrti
osobné
zámeno

valuta (skr.)

Správa
(Slovinski)

hádanka

väzenie
(hovor.
zastar.)

okradni

krič (expr.)

smútok, po
česky

Academy
(angl. skr.)

obyvateľ
Ázie

moslim

nigérijské
sídlo

rímskych
549

rhenium
(zn.)
2. časť
tajničky

planétka

hliníková
fólia

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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písomná
správa

cár, po
francúzsky

telefón
(skr.)

strýko

atribút
(skr.)
kód urdčiny

nemecký
hudobník
(Michael)
Argentína
(MPZ)

otrava

hviezda
v súhvezdí
Eridanus

Ľahké

obrnená
brigáda
(skr.)

zvratné
zámeno

sodík (zn.)

SUDOKU

1. časť
tajničky

prestaň
kopať

EČV okr.
Poltár

lákali

Elektráreň
Nováky
(skr.)

lunárny
modul (skr.)

okresný výbor
(skr.)

zn. namáčacieho
prášku

dakde

výrobca
skla

akcia, po
česky

jodid
draselný
(vz.)

hlúbovitá
zelenina

pahreba

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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FRIŠKOFEST
30.8. - 1.9.2018
27. júl 2018 ABRAHÁM – LETISKO 28. júl 2018
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EUROPEAN TOUR 2019
12.5. PRIEVIDZA – ZIMNÝ ŠTADIÓN
13.5. BREZNO – BREZNO ARÉNA
28.5. ŽILINA – ZIMNÝ ŠTADIÓN
29.5. MARTIN – AMFITEÁTER
2.6. KOŠICE – STEEL ARÉNA
3.6. HUMENNÉ – ZIMNÝ ŠTADIÓN
4.6. VÝCHODNÁ – AMFITEÁTER
6.6. TRENČÍN – ZIMNÝ ŠTADIÓN
7.6. B. BYSTRICA – AMFITEÁTER
8.6. NITRA – AMFITEÁTER
9.6. BRATISLAVA – INCHEBA 2X

bicie

Špeciálny hosť:

Beáta Dubasová

11.12.2018

Steel Aréna Košice

AUTORI HUDBY A TEXTOV

12.12.2018

BENNY ANDERSSON a BJÖRN ULVAEUS

Tipsport Aréna Žilina

A NIEKTORÉ PIESNE SO STIGOM ANDERSONOM

13.12. 2018

NTC Aegon Aréna Bratislava
Začiatok vystúpení o 19:00 h.

hostia koncertu

KOLLÁROVCI

18:25 KOLLÁROVCI

19:00 ALEXANDROVCI

LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ
www.wshakespeare.sk
SLÁVNOSTI 2018

AUTORKA LIBRETA

CATHERINE JOHNSON

NÁMET

JUDY CRAYMER

HASPROVÁ • NORISOVÁ • SKLOVSKA • HUBINSKÁ • VAČKOVÁ • ŠVOŇAVSKÁ
VYSKOČIL • KOČI • DRÍNOVÁ • DANG VAN • HALÁK • OCHRÁNEK • KOČIŠ • PLEVČÍK • KAPRÁLIK
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Vstupenky v predaji v sieti
WEST-2018036-01

alebo www.ticketportal.sk
WEST-2018035-01

FRIŠKOFEST
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Predpredaj vstupeniek:
www.ticketportal.sk/event/friskofest

ABRAHÁM – LETISKO

28. júl 2018

RICHARD

HUDOBNÁ SKUPINA

KOLLÁROVCI

MÜLLER

27. júl 2018

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

MODERUJE:
MATEJ

MARTINČEK

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES
PRE DETI

PACI PAC

VŠETKY ATRAKCIE V RÁMCI VSTUPNÉHO!
PRE DETI DO 130 CM VSTUP ZDARMA
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SLOR
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AKCIA DO 28.08.:
ku každému projektu od nás
vypracujeme rozpocet ZDARMA

SME FANÚŠIKMI

PROJEKTOVANIE
STAVIEB

ROZPOCTY
STAVIEB

REALIZÁCIA
STAVIEB

INVESTICNÉ
PORADENSTVO

