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Ako ich ľudia
oslavovali kedysi?

Vo vnútri
časopisu
nájdete

V KRAJI VINÍC – Skalica, mesto s dlhou a bohatou
históriou, vinohradníctvom a množstvom pamiatok

Všetko, čo by ste mali vedieť
o zariadeniach pre seniorov

ZAČALO SA TO S BÁBIKAMI... – Laura Spörer,

fotografka, dizajnérka, módna návrhárka a maliarka z Malaciek
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Dunajská Streda

Info: 0903 722 225

Pripravte sa
na
leto sa
Pripravte
už
na teraz
leto
už teraz

RODINNÉ DOMY
NA PREDAJ!

Autorizovaná montážna a servisná firma www.netsystem.sk, +421 914 118 888.
2 www.frisko.media

Predĺžená záruka až 5 rokov pri splnení servisných podmienok.
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Autorizovaná montážna a servisná firma www.netsystem.sk, +421 914 118 888.
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JARNÉ SPRÁVY PRE
ZÁPADNÉ SLOVENSKO

D

ruhá polovica marca nám prináša
samé radostné správy. Prvé púčiky
listov na stromoch a viac slnečných
lúčov sú jasným znamením, že po
dlhej a úmornej zime prišla jar! Tá nás svojimi
farbami a vôňami láka na prechádzky do prírody, na celodenné výlety aj za hranice mesta či
obce, kde bývame. Tohtoročná jar nám navyše
priviala aj vydanie nášho štvrťročníka za hranicami Trnavského kraja, kde sme posledný rok
vychádzali. Držíte v ruke prvé číslo časopisu
friško, ktoré sa môže hrdo pochváliť prívlastkom „časopis západného Slovenska“. Prečítať
si nás tak môžete v Bratislavskom, Trnavskom
a Nitrianskom kraji. Všetkým Západoslovákom chceme pravidelne ponúkať zaujímavé
rozhovory, praktické informácie, tipy a rady,
či pozvánky na miesta a podujatia, kde je radosť
prežiť chvíle voľna. Poznáte Pezinok, Skalicu,
navštívili ste už rakúsky Donau-auen? Viete,
ktoré destinácie možno považovať za klenoty
Západoslovenského kraja? Nevynecháme ani

lifestylové témy ako jarný detox, gastronomické
špeciality, degustáciu regionálnych vín, ochutnávku knižných lahôdok či správy o módnych
ikonách. Na jar a možnosti, ktoré ponúka, sa
tešíme všetci. Aj tí, ktorí budú tohtoročnú jar
prežívať v životnej etape obrazne pomenovanej
ako jeseň života. Hlavnou témou jarného čísla
friško sú totiž seniori – starostlivosť o nich, ako
pomôcť im aj ich rodinám. Vedome sa púšťame
do mediálne nie príliš atraktívnej témy – ktorá
sa však ukazuje v našej spoločnosti ako potrebná. Nie je nám to jedno, na našich mamách
a otcoch nám záleží! Veríme, že vám aj v tejto
oblasti ponúkneme informácie, ktoré budú pre
vás osožné a prispejú k zlepšeniu kvality vášho
každodenného života. Tešíme sa na každú vašu
reakciu, spätnú väzbu a inšpiratívne nápady,
o čom by ste si radi prečítali v ďalších číslach
časopisu friško. Budeme radi, ak nás po prečítaní celého časopisu kontaktujete a napíšete nám,
čím žijú (a chceli by žiť) Západoslováci.

info@friskomedia.sk

www.instagram.com/friskomedia

www.facebook.com/friskomedia

www.frisko.media
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Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle § 11
zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie
svojich osobných údajov zaslaných do redakcie v rámci
súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a elektronická 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.

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.

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.

VYDÁVA:

Zaslaním fotografie dáva čitateľ súhlas na jej zverejnenie aj v prípade, že na fotografii je zobrazený čitateľ
alebo osoba v príbuzenskom vzťahu k čitateľovi. V prípade, že sa na fotografii nachádza osoba mladšia ako
18 rokov nedovŕšených, bude na zverejnenie takejto
fotografie vydavateľom potrebný písomný súhlas zo

Forexin ONE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 242 473
IČ DPH: SK2023 296 297
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HĽADÁME DO NÁŠHO TÍMU
Vďaka záujmu našich čitateľov sme rozšírili naše portfólio
časopisov a vznikli mesačníky friško west a friško kisalföld,
ktoré sa venujú regionálnym témam. Štvrťročník friško sme
trošku vynovili a do jeho obsahu sme zaradili témy, o ktoré ste
nás žiadali.
Zmeny nastali aj v distribúcii časopisov, ktoré sú naďalej
ZADARMO, ale už nie sú distribuované do každej domácnosti, ale
len na poštu v obci či meste, alebo ich je možné bezplatne stiahnuť
z gowest.sk/sk/article.
Ak ale máte radi šušťanie papiera, objednajte si VÁŠ OBĽÚBENÝ
ČASOPIS zaplatením adresného doručenia na celý rok (10 čísiel) a
majte istotu, že ho budete mať KAŽDÝ MESIAC VO SVOJEJ
SCHRÁNKE!

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

OBCHODNÍK

REDAKTOR/REDAKTORKA
Čo Ti vieme ponúknuť?

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

Čo očakávame od Teba?

- aby si mal ciele, ktoré chceš dosiahnuť, a si pre to ochotný
niečo spraviť a tvrdo pracovať
- lojalitu, korektnosť a vytrvalosť v práci
- komunikatívnosť
- vodičský preukaz triedy B
- znalosť základov práce s CMR systémom
- znalosť nemeckého jazyka vítaná u obchodníka
- znalosť maďarského jazyka aj písomne u redaktora/redaktorky
Ak sme Ťa zaujali, pošli nám svoj životopis s fotkou na e-mailovú
adresu nižšie. Ak však máš pocit, že táto ponuka nie je pre Teba,
pomôž nám tak, že o nej povieš svojim známym - možno sa v nej
niekto nájde a bude to jeho práca snov!

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

info@friskomedia.sk

štvrťročník

friško west
mesačník

10 €/rok

friško kisalföld

10 €/rok

mesačník v maďarskom jazyku

Ulica a číslo domu
Mobil

PSČ

NARODENINOVÁ AKCIA
friško + west

12 €/rok

friško + kisalföld

12 €/rok

west + kisalföld

17 €/rok

friško + west + kisalföld

20 €/rok

8 www.frisko.media

Mesto
E-mail

Dátum

Podpis

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

Adresné doručovanie môžete objednať aj telefonicky na 0907 700 611.

friško 1/2018
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PEZINOK –
Z REGIÓNU

Z REGIÓNU

R

DETAIL MARIÁNSKEHO STĹPU

MALOKARPATSKÝ KLENOT

HRADBY

FONTÁNA – PREŠIARI

Kto je milovníkom kvalitného vína, histórie,
umenia a príjemného prostredia, určite by
mal do svojich víkendových a dovolenkových
plánov zahrnúť návštevu Pezinka. Mesto je
súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá
spája obce a mestá regiónu s vinohradníckymi
a vinárskymi tradíciami od Bratislavy až po
Smolenice. Pre turistov je zaujímavý ale aj vďaka
svojim historickým pamiatkam, meštianskym
a vinohradníckym domom, zvyškom hradieb.
10 www.frisko.media

Bohatý vďaka vínu
Pezinok sa v kráľovských donačných listinách spomína v roku
1208, po prvej vlne nemeckej kolonizácie sa stal banským a vinohradníckym mestom, v roku 1647 kráľovským mestom. V 17.
a 18. storočí prekvital najviac – bol totiž vďaka vínu jedným
z najbohatších miest v Uhorsku. Najznámejšími pezinskými
pamiatkami sú predovšetkým renesančná radnica, zámok z 13.
storočia a štyri kostoly. Anglický park s rybníkom, ktorý založil
gróf František Pálfi, je ideálnym miestom na odpočinok nielen
pre tých, ktorí vyhľadávajú pokojné miesta, ale aj na prechádzky
pre celé rodiny.
Niečo pre gurmánov
Pri objavovaní Pezinka netreba obísť ani vinohradnícko-vinársku expozíciu v Malokarpatskom múzeu, expozíciu predfriško 1/2018 11

R

Z REGIÓNU

Z REGIÓNU

metov získaných archeologickým výskumom Pezinka a prvú
a jedinú Galériu insitného umenia na Slovensku, ktorú milovníci umenia nájdu v zrekonštruovanom Schaubmarovom mlyne
so zachovalou mlynskou technikou.
Určite si nenechajte ujsť niektorú z ochutnávok výborných vín
od miestnych vinárov a typické gastronomické špeciality malokarpatského regiónu – napríklad v reštauráciách zapojených do
projektu Kulinárske chodníčky.

Tradičné vinárske podujatia
Vínne trhy (apríl)
Víno a levanduľa (júl)
Vinobranie (september)
Deň otvorených pivníc (november)
Svätomartinské požehnanie
mladého vína (11. november)

VINOHRADY

ZAUJALO NÁS: BEH PEZINKOM

A

k patríte k tým, čo milujú beh, alebo aspoň bežcov radi povzbudzujete s pohárikom dobrého vínka v ruke, nevynechajte
tento rok už 7. ročník Lyreco Beh Pezinkom. Je to veľmi kvalitne pripravené športovo-spoločenské podujatie, na ktorom zažijú bežci radosť
z behu na 9 km trati so štartom zo zámockého parku
cez vinice v okolí Pezinka a návratom do zámockého parku cez mesto, ktoré bežcom úprimne fandí.
Organizátorom je Bežecký klub Beh Pezinkom, o.z.,
trasa je nenáročná, s prevýšením len 68 m. Zvládnu
ju aj tí, ktorí sa chcú na pretek postaviť prvý raz.
Okrem nadupaných akčných hrdinov tu stretnete
aj bežných smrteľníkov – panie po 60-tke, mužov

12 www.frisko.media

v rokoch, ktorí sa hýbu, lebo majú sedavé zamestnanie, či mladé baby, ktoré sa rozhodli zabojovať pre
štíhlu líniu. Vládne tu priateľská atmosféra, diváci
ocenia výkon aj toho posledného v cieľovej rovinke. Na deti čakajú už tradičné detské behy, nebude
chýbať ani tombola a sprievodné podujatia. Kapacita
je 600 bežcov. My z redakcie sme sa Behu Pezinkom
po dva roky zúčastnili tiež a vrelo odporúčame!
Je to príjemne strávený víkendový deň s rodinou
a kamarátmi – necelá hodinka potenia sa na trati
a potom prechádzka malebným mestečkom a zaslúžený koláčik či pohár vínka v spoločnosti srdečných
Pezinčanov. www.behpezinkom.sk
friško 1/2018 13
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KEJDA
Z REGIÓNU

Z REGIÓNU

STARÁ RADNICA

Množstvo náučných
chodníkov
Ak máte bližšie k aktívnejšiemu
odpočinku, môžete sa prejsť rôznymi
náučnými chodníkmi a aj prostredníctvom nich spoznávať miestne pozoruhodnosti. Obľúbené sú napríklad
banský náučný chodník, lesnícky náučný chodník, vinohradnícky náučný
chodník či historický okruh mestom.
Po modrej turistickej značke si môžete
prejsť približne 12-kilometrovú trasu
Pezinok – Baba.
V meste a okolí sú aj ďalšie možnosti letnej i zimnej turistiky. Okrem
značkovaných chodníkov je to jazda
na koňoch a tenis v areáli zdravia Rozálka, krytá plaváreň, squashová hala,
cyklistické trasy, v zime zjazdárske
i bežkárske terény s umelým zasnežovaním a piatimi vlekmi na vrchu Baba.
Ak sa obrátite na Mestské informačné
centrum v Pezinku, poradia vám pri
výbere vašich aktivít vopred, ale aj
priamo na mieste.

MARIÁNSKY STĹP

PEZINSKÝ HRAD

Mestské informačné centrum
Stará radnica
M. R. Štefánika 1
902 01 Pezinok
Tel.: 033/690 11 20
E-mail: mic@msupezinok.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok: 11:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00
Nedeľa: zatvorené
www.pezinok.sk
+421 948 99 84 10

14 www.frisko.media

Spracovala Michaela Milá, Zdroj: www.pezinok.sk, Foto: Ján Štrba, Ibolya Turzová, Mesto Pezinok, Bežecký klub Beh Pezinkom, o.z.

friško 1/2018 15
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"

NA SLOVÍČKO

Obehni, zaži a vychutnaj si –

Inšpiráciou bol pre mňa
slávny Marathon Du Medoc
vo Francúzsku. V bežeckej
komunite tomuto nápadu veľa ľudí neverilo. Prvý
ročník „vínneho behu“ sa
však vydaril a druhý ročník
s kapacitou 300 bežcov bol
vypredaný za 4 dni!

"

SLOVENSKO
AJ SVET!

B

eh si v poslednej dobe podmanil srdcia mnohých vyznávačov aktívneho
životného štýlu, vďaka nemu spoznávajú nových ľudí aj nové miesta.
Sama rada behávam a práve vďaka behu som
za posledné tri roky spoznala detailne zákutia
Bratislavy. Na otázky, ako ďaleko je z bodu
A do bodu B, dávam zväčša presné odpovede
– mám tie vzdialenosti v nohách. Po informácii, kam pôjdeme s rodinou na výlet, často
nasleduje otázka: A kde sa tam dá behať? Minulý
rok vo mne skrsla myšlienka spojiť rodinnú
dovolenku či predĺžený víkend s pretekom
v atraktívnej destinácii – v Paríži či Barcelone.
Po prezlečení zapoteného trička sa tak spolu
s mužom i dcérkou môžeme vybrať objavovať
turistické destinácie a ochutnávať miestne
špeciality – a to nadchýna aj mojich verných
roztlieskavačov. Beh je nielen o podávaní
výkonu, ale aj o prijímaní výziev a objavovaní nových krajov. A že je čo objavovať na
Slovensku aj vo svete, o tom som sa presvedčila (a namotivovala) v rozhovore s Janou
Obernauer, majiteľkou CK Obehni svet
a zakladateľkou OZ Obehni Slovensko.

16 www.frisko.media

Rodáčka z Topoľčianok, ktorá už vyše 20
rokov žije v Bratislave, sa dlhé roky v rámci
rodinného podniku venovala geologickému
prieskumu po celom Slovensku a objavovala
čaro našich pohorí. Pred 10 rokmi sa prvýkrát
dostala k behaniu a posledných 6 rokov
prepadla pretekárskej mánii a zbieraniu medailí
z pretekov v rôznych kútoch sveta. Už 20 rokov
je vegetariánka a v jej športovom repertoári
nechýbajú funkčné tréningy, joga, bicyklovanie
i turistika. Ako sama hovorí, treba počúvať
svoje telo, to je často rozumnejšie ako hlava či
ego. Reč nie je o tridsiatničke, ale o 46-ročnej
sympatickej žene s energiou rakety, ktorá sa
aj širokej bežeckej verejnosti prostredníctvom
svojich aktivít na weboch www.obehni.sk
a www.obehnisvet.sk snaží sprostredkúvať
zážitky z behania kombinované s čarom regiónov,
kde sa konajú atraktívne bežecké „hajlajty“.

Ako ste sa nadchli pre ideu spájať
beh s cestovateľskými zážitkami?
Cestovanie patrilo k môjmu profesijnému životu a bežecké tréningy mimo
domova boli dlho jeho súčasťou. Keď
som sa vydávala v Kapskom Meste, na
svojom predsvadobnom tréningu som
na bežeckej trase pod Stolovou horou
stretla bežca, ktorý mi rozprával o úžasnom maratóne, ktorý sa beží každý rok
na Veľkú noc na Kapskom polostrove
a spája Indický a Atlantický oceán. Vtedy
som si povedala, že keď odbehnem nejaký
veľký svetový maratón, raz sa sem určite
vrátim. Old Mutual Two Ocean Marathon je

stále môj bežecký „Mount Everest“.
Na www.obehni.sk ponúkate
viacero atraktívnych bežeckých
podujatí – Chateau Run Topoľčianky,
Bežecká perla Šenkvice, Kuchynský
RUNdál, Fatra Challenge, ktoré aj
organizujete. Predstavíte nám ich?
Prvý vlastný beh som chcela organizovať vo svojom rodisku a spojiť beh s niečím výnimočným – s degustáciou vína.
Keď som s týmto nápadom prišla s malou dušičkou za riaditeľom vinárskych
závodov Chateau Topoľčianky pánom
Kuklom, bol touto myšlienkou nadšený.

Ako športovec a vinár pochopil, že toto
jedinečné spojenie je na Slovensku unikát.
Inšpiráciou bol pre mňa slávny Marathon
Du Medoc vo Francúzsku. V bežeckej
komunite tomuto nápadu veľa ľudí neverilo. Prvý ročník „vínneho behu“ sa však
vydaril a druhý ročník s kapacitou 300
bežcov bol vypredaný za 4 dni! Na túto
myšlienku sme nadviazali aj pri organizácii Bežeckej Perly v Šenkviciach, kde bolo
hlavným partnerom podujatia vinárstvo
Karpatská Perla Šenkvice. Tradícia „vínnych behov“ sa teda na Slovensku ujala
a má ďalších nasledovateľov vo viacerých
regiónoch.
friško 1/2018 17
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Odkiaľ ste čerpali inšpirácie pri ďalších behoch, ktoré
organizujete?
Veľkým bežeckých zážitkom bola pre mňa aj účasť na Stelvio
maratóne v južnom Tirolsku. V tom čase som však bola rekonvalescent po zranení, takže som si kratšiu, 26 km trasu s prevýšením 2 200 m z Parato alla Stelvio na vrchol horského priesmyku Stelvio prešla v kategórii horského turistu. Nech už prejdete
cieľom s výhľadom na najvyšší vrchol východných Aĺp Veľký
Ortler (3 905 m. n. m.) ako bežec, maratónec alebo turista, je to
jedinečný zážitok. Ten ma inšpiroval k zorganizovaniu horského trailovéhu behu vo Veľkej Fatre. Na 70 km trase z Malinho
Brda na Skalku pri Kremnici sa stretli ultrabežci aj štafetoví
bežci, milovníci trailových behov. V tradícii trailových behov
hlavne pre začínajúcich bežcov chceme pokračovať aj tento
rok sériou trailových behov na najzaujímavejších a najkrajších
miestach Slovenska (Sahara Run Záhorie, Vtáčnik, Tatry). Vďaka skvelej spolupráci organizačného tímu bežeckých nadšencov
a dobrovoľníkov v rámci nášho OZ Obehni Slovensko vízia
doslovne obehnúť Slovensko získava reálne predstavy.
Obehni svet – čo čaká tento rok vás a na čo sa môžu tešiť
bežci z ponuky vašej CK?
Najväčším tohtoročným ťahákom je bezpochyby účasť na
Berlínskom maratóne. Bežcom poskytujeme balíček s garantovaným štartovným na podujatí, ktoré patrí medzi tzv. veľkú šestku
World Marathon Majors. Novinkou v ponuke je zájazd na majstrovstvá sveta veteránov v behu do vrchu v Slovinsku. Tento
rok aktivity v rámci Obehni svet nebudú o zájazdoch, ale skôr
„prospektorské“. S ďalšími bežeckými nadšencami a cestovateľmi
budem členkou tímu My vieme prečo... na „matke“ všetkých štafiet
Hood To Coast v americkom Oregone. Koncept nonstop štafetového behu je u nás známy vďaka podujatiu Od Tatier k Dunaju.
V auguste bude teda prvá čisto slovenská štafeta 12 bežcov stáť
na štarte na vrchu Mount Hood. Po odbehnutí nonstop 360 km
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sa v cieli okúpeme v Tichom oceáne. Začiatkom septembra si
odbehneme vinársky polmaratón v Oregone v rámci severoamerickej série vinárskych polmaratónov Destination Races – na
tomto podujatí ako organizátori „vínnych behov“ nemôžeme
chýbať. Ďalší septembrový víkend bude naša štafeta pokračovať
na Aljaške – na 190 km Klondike Relay Race po trase zlatokopov
zo Skagway do kanadského Whitehorse. Na rozdiel on štafetového behu Hood to Coast, kde je účasť viac ako 1 200 štafiet,
aljašská štafeta bude s počtom štafiet „len“ 160 komornejšia, ale
trasou náročnejšia. Svoj americký bežecký prieskum ukončím
začiatkom októbra na maratóne v Chicagu, ktorý si po 2 rokoch
rada zopakujem. Okrem zbierania bežeckých a cestovateľských
zážitkov v USA a Kanade si rada vyskúšam aj úlohu dobrovoľníčky na bežeckých podujatiach. Verím, že toto všetko využijeme aj pri organizovaní športových podujatí na Slovensku.
V marci sa konal aj váš trailový Kuchynský RUNdál, ktorý
mal aj benefičný charakter a bol spojený s menom najaktívnejšej slovenskej maratónskej bežkyne Evy Seidlovej. Myšlienka sa mi veľmi páčila – je dôkazom, že aj na
Slovensku tvoria bežci komunitu, navzájom si fandia
a podporujú sa.
Evu Seidlovú, ktorá tento rok osláv…i neuveriteľných 70 rokov a odbehla už takmer 400 maratónov (!), sme chceli podporiť
v jej veľkom sne odbehnúť aj maratón v Tokiu. S iniciatívou
urobiť zbierku na Evine štartovné na tento svetový maratón zo
série World Marathon Majors prišla kamarátka Tamara Gaľová.
Získať štartovné na takéto prestížne podujatie nebolo ľahké
ani lacné. Preto Tamara na sociálnych sieťach rozbehla zbierku
a my by sme radi výťažkom z Kuchynského RUNdálu prispeli na
tento darček k Eviným 70-tinám. Ten jubilejný 400-tý maratón
potom Eva odbehne na ČSOB Marathone v Bratislave.
Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: archív Jany Obernauer

www.gowest.sk

PORTÁL
ZÁPADNéhO
SLOVENSKA
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
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FARSKÝ KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA

Z REGIÓNU

V KRAJI VINÍC...

Kontakty a informácie
Turistická informačná kancelária
Skalica: www.tikskalica.sk
+421 34 664 53 41
tik@mesto.skalica.sk
Námestie slobody 10, Skalica
Jazdecký klub Skalica:
0903 475 059, 0948 887 997

Mesto v Trnavskom kraji s dlhou a bohatou históriou,
množstvom kultúrnych pamiatok, s prírodnými
zaujímavosťami, vinohradníctvom, ale aj športovými
možnosťami. Skalica – Perla Záhoria.

Vinohradníctvo:
www.spolek.sk, www.vcz.sk
Baťov kanál - plavby:
www.prvaplavebna.sk
pristav@prvaplavebna.sk
+421 948 99 84 10
Tarzánia Skalica – Zlatnícka dolina:
+421 34 664 68 26, +421 908 550 285,
+421 907 495 767

Skalický trdelník
KA XAVERSKÉHO

JEZUITSKÝ KOSTOL SV. FRANTIŠ

NÁMESTIE

Stredisko kultúry a duchovného života
Dobré podmienky na život priniesli osídlenie okolia
Skalice už od čias mladšej doby kamennej a toto osídľovanie pokračovalo i neskôr. Prvé písomné zmienky o meste
sú z rokov 1217 a 1256. V týchto dokumentoch sa Skalica
uvádza ako Zakolcha. Výsady slobodného kráľovského
mesta jej v roku 1372 udelil uhorský kráľ Ľudovít I. Od
prvej polovice 15. storočia bola Skalica dôležitým strediskom hospodárstva, kultúrneho a duchovného života
širokého okolia. Vplývalo na to aj niekoľko cirkevných
rádov – postupne tu pôsobili františkáni, karmelitáni,
jezuiti, paulíni a milosrdní bratia.
20 www.frisko.media

V 17. storočí patrila Skalica medzi 6 najväčších a najvýznamnejších miest Slovenska. Rozvíjali sa remeslá, zakladali sa cechy,
prekvital obchod. Známe bolo najmä skalické
súkenníctvo. Na spôsob remeselných cechov
založili skalickí vinohradníci pred viac ako
300 rokmi združenie Bratstvo svätého
Urbana.

Pamiatky i šport
Mesto s približne 15-tisíc obyvateľmi je
kvôli svojej histórii, pamiatkam, okolitej

Pre Záhorie je typický
Skalický trdelník – sladká
kysnutá pochúťka. Je prvým
výrobkom, ktorý z tradičných
slovenských pokrmov získal
ochranné zemepisné označenie
registrované Európskou komisiou
v rámci celej Európskej únie.
Jeho výroba sa datuje už od
začiatku 19. storočia. Ľudová
tradícia hovorí, že výrobný
recept na Skalické trdelníky
vlastnil kuchár grófa, básnika
a spisovateľa Jozefa Gvadániho,
ktorý pôsobil v Skalici v rokoch
1783 – 1801.

prírode a vinohradníckej oblasti obľúbeným
cieľom domáceho i zahraničného cestovného
ruchu. V Turistickej informačnej kancelárii
(TIK) si môžete objednať hodinovú prehliadku mesta v rôznych jazykoch. Prehliadka
v slovenčine pre 1 až 5 osôb stojí 11 eur a je
dobré objednať si ju aspoň tri dni vopred.
Pokiaľ sa v Skalici ocitnete cez víkend v letnej
turistickej sezóne (tento rok od 19. mája do
23. septembra), odporúčame využiť možnosť
bezplatnej prehliadky mesta so sprievodcom,
a to v piatky (14:00 – 18:00), soboty (10:00 –
friško 1/2018 21
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Z REGIÓNU

Z REGIÓNU
DOM KULTÚRY

FOLKLÓRNY SÚBOR SKALIČAN

18:00) a nedele (14:00 – 18:00).
Pamätihodnosti mesta môžete navštíviť aj individuálne. Najvýznamnejšími sú:
rotunda sv. Juraja, františkánsky kostol
Sedembolestnej Panny Márie a kláštor, dom
kultúry, farský kostol sv. Michala Archanjela
a veža kostola, jezuitský kostol sv. Františka
Xaverského, ľadovňa, mlyn bratov Pilárikovcov, kostol sv. Pavla Pustovníka a paulínsky
kláštor, evanjelický kostol, kostol Najsvätejšej Trojice a kláštor milosrdných bratov,
expozícia kníhtlače. K všetkým dostanete
informácie v TIK na Námestí slobody 10.
Kancelária je otvorená cez pracovné dni vždy
od 8:00 do 16:00.

Požičajte si loď!
Pre vodákov je zaujímavým miestom

Legenda o hradbách

O

Skalici existuje viacero legiend, azda najznámejšou je legenda datovaná do stredoveku, ktorá sa
začína nečakaným pôrodom kráľovnej Preclavy.
S manželom, kráľom Álmošom, bola práve na
cestách. Pôrodné bolesti na ňu prišli neďaleko za Skalicou,
na lúke Vrátna, a tak bol manželský pár nútený vrátiť sa do
osady. V malom domčeku na Kráľovskej ulici sa jej onedlho
narodil syn Belo, ktorý bol neskôr známy ako kráľ Belo II.
Slepý. V dospelosti dal v Skalici postaviť hradby – na znak
vďaky mestu, kde sa narodil. Prial si mať hradby také široké
a mocné, aby sa po nich mohol previezť kočom ťahaným
koňmi, kedy sa mu len zachce. Robotníci však boli leniví,
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a keďže sa im nechcelo stavať také široké hradby, rozhodli
sa využiť kráľov hendikep a oklamať ho.
Keď boli práce hotové, doviedli kráľa k hradbám a naložili ho do koča. Avšak namiesto toho, aby ho povozili po
hradbách, kone ťahali koč po zemi popri nich. Kráľ sa o tom
dozvedel a v hneve rozhodol, že všetci, ktorí plán zosnovali,
budú zamurovaní priamo v hradbách. I tu však robotníci
využili kráľovu slepotu a namiesto samých seba zamurovali do hradieb náhodných zlodejov, ktorých predtým stihli
pochytať. Krik a odpor bezbranných zlodejov len podporili
prefíkaný plán robotníkov a kráľ Belo tak nikdy neprišiel na
to, že ho opäť oklamali.

R

FRANTIŠKÁNSKY KOSTOL

Skalický rubín
Kto má rád dobré víno, Skalica
ho určite nesklame. Kedysi
malo mesto vlastné vinohrady,
dokonca na radnici bol výčap,
kde sa mestské víno predávalo.
Typickou odrodou v kraji
je Skalická Frankovka, ale
nezabudnuteľný je najmä Skalický
rubín, svetoznáme víno z tejto
oblasti. Charakteristické je svojou
farbou, po ktorej získalo i meno.
Je zmesou odrôd Skalická
Frankovka, Svätovavrinecké
a Modrý Portugal. Červenému
vínu Skalický rubín bolo
v decembri 2017 Európskou
komisiou pridelené chránené
označenie pôvodu.
Baťov kanál, ktorý vznikol v 30. rokoch 20.
storočia pôvodne ako projekt na zavlažovanie územia. Svoj názov dostal 1. mája
1960 za účasti Tomáša Baťu ml. Plavebná
trasa kanála sa začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach (v Baťove) a končí
v skalickom prístave, ktorý dnes ponúka
možnosť požičať si loď a plaviť sa touto
vodnou cestou.
Sedem kilometrov od Skalice na úpätí
Bielych Karpát je rekreačno-turistická oblasť
Zlatnícka dolina. Tá poskytuje bohaté podmienky na letné aj zimné športy a celoročnú
turistiku. V lete je tu otvorené prírodné
kúpalisko s tromi bazénmi a lanová dráha
Tarzánia. Cez dolinu vedie náučný chodník
a niekoľko cyklotrás. Pre deti je kvôli zvieratkám lákadlom Skalický salaš. Priamo od baču
si tu tiež môžete kúpiť výrobky z ovčieho
mlieka.
Pre milovníkov koní je 2 km od centra
Skalice jazdecký klub, pre rybárov vodná
nádrž Mlynky na hranici s Českou republikou s možnosťou stanovania. Rybárčiť
môžete aj na rieke Morava.
Ponuky ubytovania aj stravovania má
na svojej stránke veľmi dobre spracovaná
TIK Skalica, z ktorých si určite pri návšteve
mesta a okolia vyberiete to, čo vám najviac
vyhovuje.
Spracovala Michaela Milá
Zdroje: www.skalica.sk, www.tikskalica.sk
Foto: Mesto Skalica, Eduard Timko, Elena Sovišová

ROTUNDA SV. JURAJA
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SOCIÁLNE
SLUŽBY PRE
SENIOROV

Nájdu médiá rodičov
podhodeného dieťaťa?

POVEDZME SI OTVORENE - NOVINY A ČASOPISY SÚ PLNÉ PEKNÝCH A HLÚPYCH ĽUDÍ.
NT, MÚDROSŤ A ROZHĽAD?

PREČO BY NEMOHLA BYŤ ÚSPEŠNÁ AJ ŠKAREDÁ ŽENA, KEĎ MÁ TALE

N

a televíznej obrazovke vyzerá všetko úžasne.
Dokonalí ľudia, americké úsmevy, idylka. Aký
pohľad by sa nám však naskytol, keby sme
nahliadli do jej zákulisia? Hlavná hviezda stanice Iveta
Galanová je učebnicový príklad modernej novinárky a
moderátorky. To, čo jej chýba k telesnej dokonalosti,
usilovne dobieha širokými lakťami a dravosťou. Mladý,
vyšportovaný zvukár Radovan Strempek sa na
nedostatok ženskej pozornosti nemôže sťažovať a, hoci
si môže vyberať spomedzi krásavíc, on sa rozhodne
nadviazať vzťah práve s Galanovou. Cestou zo služby
náhodou kopne do škatule pohodenej pri autobusovej
zastávke – a vypadne z nej živé dieťa! Nájdený najdúch
radikálne ovplyvní životy mnohých ľudí v televízii.
www.frisko.media
24 sú
Médiá
v pohotovosti, keďže novinári tušia senzáciu.

TÚTO NAPÍNAVÚ KNIHU SI
MÔŽETE ZAKÚPIŤ V LEPŠÍCH
KNÍHKUPECTVÁCH ALEBO
NA WEBOVOM PORTÁLI
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TÉMA ČÍSLA
ociálne služby sú jednou
z foriem sociálnej pomoci
pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, kam patria
aj seniori. Sociálne služby
majú širšie zameranie, a to:

n prevencia vzniku, riešenie alebo
zmiernenie nepriaznivej sociálnej
situácie jednotlivca, rodiny alebo
komunity;
n zachovanie, obnova alebo rozvoj
schopnosti jednotlivca viesť samostatný život;
n podpora začlenenia jednotlivca do
spoločnosti;
n prevencia sociálneho vylúčenia;
n riešenie krízovej sociálnej situácie
jednotlivca a rodiny.
Najčastejšie zo všetkých typov služieb sa hovorí o zariadeniach, ktoré
sa starajú o nevládnych starých ľudí,
ktorí nemajú príbuzných, alebo rodina sa o nich nedokáže postarať. Môže
to byť preto, že na to nemá časové
kapacity, ale aj preto, že opatera chorého, nevládneho človeka vo vyššom
veku si vyžaduje špeciálny odborný
prístup, ktorý už blízka rodina nedokáže poskytnúť.

AKO
POSTUPOVAŤ?

P

ostup pri vybavovaní zariadenia sociálnych služieb je
v zásade rovnaký všade, avšak
niektoré usmernenia môžu
zriaďovatelia upravovať – podľa toho,
pod koho konkrétne zariadenia patrí.
Najpresnejšie informácie získate na oddeleniach sociálnych vecí v jednotlivých
krajoch. Tam majú aj prehľad o všetkých zariadeniach sociálnych služieb,
preto vám prinášame základný prehľad
krokov. V niektorých prípadoch môžu
stačiť, v iných budete musieť dokumenty doplniť podľa požiadaviek úradníkov.
Vždy sa informujte vopred a s dostatočným časovým predstihom – ak je to
možné.
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1. krok:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu s prílohami:
n lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, prepúšťacia
správa;
n právoplatné rozhodnutie o zbavení
spôsobilosti na právne úkony – ak bolo
vydané;
n posudok a právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu vydaný
inou obcou alebo iným vyšším územným
celkom – ak bol vydaný;
n posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia – ak bolo vydané.
Vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu spolu s vyššie
uvedenými prílohami je potrebné zaslať
na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva samosprávneho kraja, pod
ktorý patríte.

2. krok:

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá úrad samosprávneho kraja dva
dokumenty: posudok o odkázanosti na
sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Tieto dva dokumenty priložíte k žiadosti o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby a pošlete
na oddelenie sociálnych služieb v príslušnom samosprávnom kraji.

3. krok:

Oddelenie sociálnych služieb na základe
prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zaradí občana do
poradovníka čakateľov. Väčšina krajov
poradovník zverejňuje na webových
stránkach, mal by byť verejný.
Keď sa miesto uvoľní, občan uzatvorí
zmluvu s konkrétnym zariadením sociál
nych služieb a nastúpi doň. Zariadenia
môžu, na základe zákona, žiadať aj ďalšie
dokumenty, napr.:
n potvrdenie o príjme,
n potvrdenie o majetkových pomeroch,
n rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony
a iné dokumenty.
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ĎALŠIE DRUHY
POMOCI SENIOROM
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ednoduchšiu pomoc dôchodcom, nevládnym ľuďom, ale
nielen im poskytujú samosprávy, teda mestské a obecné
úrady. Druhy služieb sa líšia, rovnako výška poplatkov.
Rozhodujú o nich mestské zastupiteľstvá. Uvádzame tiež
tie, ktoré poskytujú mestá a obce najčastejšie.

Rozvoz obedov poskytujú samosprávy vo väčšine miest
a obcí. Ide o najčastejší druh služby, ktorí dôchodcovia a ťažko
zdravotne postihnutí ľudia využívajú. Časť peňazí hradí za stravu obec a časť doplácajú aj penzisti – väčšinou to závisí od toho,
v akej výške poberajú dôchodok.
Prepravná služba. Túto službu poskytujú taktiež mnohé
väčšie obce, mestá a mestské časti. Je pre seniorov i ťažko zdravotne postihnutých, samozrejme, platená. Platí užívateľ služby,
ak potrebuje sprievod, tak platí aj prípadný sprievodca, opatrovateľ. Väčšina vozidiel by mala byť upravená, aby bez problémov
prepravili aj invalidné vozíky.
Terénny sociálny pracovník. Ak ho obec zamestnáva, je
to veľká pomoc pre seniorov a nevládnych ľudí aj zdravotne postihnutých. Nie všetky samosprávy si však môžu dovoliť zamestnať takéhoto človeka. Jeho úlohou je vyhľadávať, diagnostikovať
a hľadať riešenia pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc v sociálnej
oblasti – zdravotne postihnutých, nevládnych starších ľudí a ich
opatrovateľov v rodine. Poskytuje sociálne poradenstvo v krízových situáciách a následne zabezpečuje potrebné sociálne služby.
Po dohode s klientom navrhuje najvýhodnejšiu pomoc a plán
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Čo si všímať pri výbere
neverejného poskytovateľa
sociálnych služieb
(súkromné, cirkevné ZpS):
n Je dôležité, aby ste sa poradili (na príslušnom miestnom úrade v mieste bydliska), aký druh sociálnej služby
je pre daného žiadateľa potrebný.
n Môžete sa ísť osobne pozrieť do sociálneho zariadenia a už podľa komunikácie a prístupu zistíte, akí ľudia
tam pracujú.
n Keď sa tam dostanete a dovolia vám pozrieť si prostredie, všímajte si klientov, v akom sú stave, či majú
ležiaci čistú bielizeň, či nie je v zariadení nevľúdna
atmosféra.
n Pozrite si čistotu oblečenia, ruky klientov a podobne.
n O zariadení často napovedajú veľmi jednoduché znaky.
n Obzrite si kúpeľne, nábytok, jedáleň, prípadne miestnosť, kde sa podáva jedlo.
n Všímajte si aj bezbariérovosť.
n Opýtajte sa na lekársku starostlivosť v zariadení a
možnosti.
n Zistite si, akú stravu ponúka zariadenie (napr. diéty,
jedlo v mletom stave a pod.).
Pozor!: Zariadenie, ktorého zriaďovateľom je verejný poskytovateľ sociálnych služieb – mesto alebo vyšší
územný celok, si nemožno vyberať. Človek doň „spadá“
podľa rajonizácie, adresy trvalého pobytu, bude vám
teda pridelené.

ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému. Spolupracuje
a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami
v lokalite (obecný úrad, starosta a podobne).
Denné centrá, kde seniori trávia čas, existujú len v niektorých mestách. Povzbudzujú tam seniorov k aktivite, sebarealizácii, spájajú ich so životom mesta. Ide o pocit spolupatričnosti,
ktorý je z psychologického, sociálneho, ako aj ľudského hľadiska
pre občanov – seniorov mimoriadne dôležitý.

DRUHY NIEKTORÝCH
PRÍSPEVKOV

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím môžu na kompenzáciu získať od štátu príspevky. Prinášame prehľad niektorých,
pričom každý má svoje pravidlá na to, aby ich občan mohol
získať. Bližšie informácie získate na sociálnych odboroch okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jednorazový peňažný príspevok:
n peňažný príspevok na kúpu pomôcky
n peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
n peňažný príspevok na úpravu pomôcky
n peňažný príspevok na opravu pomôcky
n peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
n peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
n peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
n peňažný príspevok na úpravu bytu
n peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
n peňažný príspevok na úpravu garáže

Opakovaný peňažný príspevok:
n peňažný príspevok na osobnú asistenciu
n peňažný príspevok na prepravu
n peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
n peňažný príspevok na opatrovanie
Na spomínané príspevky nemá človek nárok automaticky.
Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí
aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní
výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj
príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou
v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.
Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných
príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb
posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda
osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).
Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je
333 €. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných
príspevkov, je (333 + 777) / 2 = 555 € mesačne.
Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny
rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická
osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto
zistený príjem sa prehodnocuje jedenkrát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.
Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné
príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec, alebo sa poskytnú
v nižšej sume.
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PRÍSPEVOK
NA SOCIÁLNE SLUŽBY

Tieto príspevky nedostávajú občania, ale zriaďovatelia a prevádzkovatelia jednotlivých zariadení, ktoré sa
o ľudí starajú. Štát poskytuje príspevky:
n obciam, ktoré poskytujú sociálne služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb, alebo
obciam, ktoré zriadili alebo založili vybrané druhy zariadení sociálnych služieb – nocľaháreň, útulok, domov
na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie
dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov
sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný
stacionár;
n neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vo
vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb –
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej
služby, denný stacionár, nocľaháreň.
Občania, ktorí majú nízke dôchodky, môžu požiadať
o pomoc v hmotnej núdzi, štát im potom bude doplácať
príslušnú sumu. Tento príspevok dostávajú priamo
občania.

ZMENY V SOCIÁLNYCH
SLUŽBÁCH
OD JANUÁRA 2018

Zmeny vo financovaní od januára vytvoria priestor
v rozpočtoch samosprávnych orgánov na poskytovanie
a zabezpečovanie aj ďalších druhov sociálnych služieb
vo verejnom záujme v rámci ich pôsobnosti.
Taktiež by sa mal podporiť proces deinštitucionalizácie – to znamená, aby pomoc a podporu poskytovali
samosprávy najmä v domácom prostredí u ľudí, ktorí
ich potrebujú. Budeme im časom nazývať tzv. komunitné služby. Tento proces by sa mal rozvíjať niekoľko
rokov, vyžaduje si, samozrejme, financie a nastavenie
procesov, na základe ktorých budú v jednotlivých mestách a obciach fungovať.
Novelou zákona sa od januára 2018 zvyšuje povinný
zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby z doterajšej výšky najmenej 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 1,65-násobok
sumy životného minima.
-mfFoto: pixabay.com
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Pre seniorov je ťažké prijať skutočnosť
svojej odkázanosti na druhých
Prinášame vám rozhovor s riaditeľom Trnavskej arcidiecéznej charity
Miroslavom Dzurechom, ktorý sa zaoberá problematikou seniorov.

V rámci činnosti Trnavskej arcidiecéznej charity (ďalej len
TTADCH) ponúkate aj starostlivosť o seniorov. Môžete spomenúť, akou formou ju poskytujete?
TTADCH poskytuje pomoc seniorom prostredníctvom viacerých
sociálnych služieb. Prevádzkujeme Agentúru domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, ktorá cez naše profesionálne zdravotné sestry poskytuje
zdravotnícku službu v domácom prostredí pacientov. Ďalšou službou
je charitná služba v domácnostiach – opatrovateľská služba. Je to
terénna sociálna služba, ktorá pomáha odkázaným klientom priamo
v domácom prostredí. TTADCH
prevádzkuje ďalej zariadenie pre
seniorov Domov pokojnej staroby
v obci Cífer. Je to zariadenie s kapacitou 39 klientov.
Seniori sú od určitého veku
odkázaný na pomoc okolia,
často je to však pre najbližšiu
rodinu náročné. Potom prichádza na rad pomoc zo strany
poskytovateľov sociálnych
služieb. Z vašej skúsenosti, ako
to seniori prijímajú?
Áno, v období, keď zvládnutie
opatrovania v domácom prostredí zo strany najbližšej rodiny je nad
jej prirodzené sily, prichádza na rad pobytové zariadenie. V tejto chvíli sa na nás obracajú so žiadosťou o pomoc. Nie pre každého seniora
je ľahké zvládnuť toto náročné obdobie a prijať skutočnosť svojej
odkázanosti a odlúčenosti od najbližších. Aj preto sa snažíme o to, aby
sme našim klientom vytvárali prostredie profesionálnej starostlivosti,
porozumenia a láskavých vzťahov. Z vyjadrení klientov vyznieva, že
sa nám to do značnej miery darí.
A ako prijímajú zmenu, kedy musia opustiť svoje domovy
a prísť pre nich do cudzieho prostredia?
Práve okolnosť odlúčenia je veľmi citlivou v tejto životnej etape
seniora. Je zároveň veľmi prirodzené, že človek je naviazaný na
svojich najbližších a presťahovanie do nového prostredia vníma ako
stresujúce. V Dome pokojnej staroby si toto uvedomujeme a snažíme
sa predovšetkým vytvárať prostredie, ktoré je priateľské a citlivé na
potreby klientov. A veríme, že aj pri našich ľudských obmedzeniach
sa nám darí napĺňať náš domov kresťanskou láskou.
Čo seniori potrebujú, čo im najviac chýba, prípadne ktorá
aktivita je pre nich najvhodnejšia?
Každý senior má predovšetkým svoje špecifické osobné aj spolo-

čenské potreby. Preto je dôležité a potrebné zisťovať a napĺňať predovšetkým tieto potreby. Samozrejme, naši starkí sa radi rozprávajú, sú
vďační za čas, ktorý im človek venuje. Rozhovory o ich skúsenostiach
a zároveň o tom, čo je nové vo svete, s ktorým už oni nevládzu držať
tempo. Ale rovnako je aj mnoho spoločných aktivít a záujmov, do
ktorých sa seniori radi zapájajú. Často postačí, keď im človek venuje
kúsok svojho času, vypočuje ich, dá im pocítiť, že aj oni sú dôležití.
Ja osobne si myslím, že najhoršie je ostať sám, že spoločnosť je pre týchto ľudí veľmi
dôležitá. A v neposlednom
rade, že majú pri sebe niekoho,
kto sa o nich postará. Sú u vás
seniori spokojní?
Ako som už povedal, snažíme sa
robiť všetko pre to, ako je to len
v našich silách, aby sme im čo najviac priblížili prostredie domova
a rozvíjali ľudské vzťahy. Osamelosť je situácia, ktorá často vedie
k depresívnym stavom. Aj preto
udržujeme s tímom dobrovoľníkov aktivity, ktoré našich klientov
zapájajú do spoločenstva.
Aké je dnes postavenie seniorov? Trebárs aj v porovnaní s minulosťou.
Postavenie seniorov v rámci rodín sa oproti minulosti výrazne
zmenilo vo viacerých významoch. Kedysi boli bežné trojgeneračné domácnosti, dnes je to skôr výnimkou.
Spôsobené je to dnešným tempom a stresom pri ekonomickom
zabezpečení rodiny. Veľmi veľa mladých ľudí musí pracovať pre
zabezpečenie vlastnej rodiny a zároveň sa kvôli zamestnaniu aj
presťahovať. Prioritné sa tak pre mladých stáva zabezpečenie budúcnosti pre seba a vlastné deti. Čo je, samozrejme, z veľkej miery
objektívne. Seniori tak zostávajú odkázaní na seba, čo je s postupujúcim vekom čoraz náročnejšie, až nemožné. Samozrejme,
príčin, prečo sú seniori zraniteľnou skupinou, je oveľa viac. Treba
však povedať, že mnohé z nich vedú k tomu, že seniori sú odkázaní využívať sociálne služby, ktoré spoločnosť ponúka. Či už sú to
terénne, ambulantné alebo pobytové. Je na nás všetkých, aby sme
vytvárali podmienky vhodné pre poskytovanie čoraz kvalitnejších
služieb. Veď nakoniec je veľmi pravdepodobné, že takmer každý
z nás ich raz bude intenzívne potrebovať.
Za rozhovor ďakuje Natália Krosnerová
Foto: archív M. Dzurecha
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Nervák sa o seniora
starať nemôže
Hovoríme s riaditeľkou neziskovej organizácie Hestia v Bratislave Miladou
Dobrotkovou.
Čo je najťažšie pre človeka, ktorý hľadá starostlivosť pre svojho
blízkeho?
Pre človeka, ktorý je prijímaný
do trvalej starostlivosti, je najťažšie
prijať ten fakt, že sa už asi domov
nevráti. Toto obdobie adaptácie trvá
niekoľko dní alebo aj niekoľko týždňov. Ak trvá proces adaptácie viac
ako mesiac, hovoríme o adaptačnom
zlyhaní a tento človek by mal zmeniť
zariadenie alebo by sa mal vrátiť
domov.
Pre rodinu, ktorá vybavuje
umiestnenie, je najťažšie zorientovať
sa v spleti veľmi zložitých právnych
predpisov a rôznych kompetencií.
Rôzne druhy sociálnych služieb sú
v kompetencii obecnej samosprávy
alebo vyššieho územného celku.
Samospráva zároveň vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu. Na to však potrebuje súčinnosť s lekármi – a to je veľmi
zložité.
Ako nájsť zariadenie cenovo prístupné?
Cenovo prístupné sú ešte stále zariadenia sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí alebo vyšších územných
celkov. Úhrady za služby stanovujú poslanci obce alebo vyššieho
územného celku. Cena sa ani nepribližuje nákladom, ktoré má
samospráva s ich poskytovaním. Ceny sa pohybujú od 350 aur
a viac. Úhrady za služby u neverejných poskytovateľov, teda
súkromné alebo cirkevné, určujú náklady. Od nákladov odpočíta
poskytovateľ dotácie, ktoré môže dostať od ministerstiev práce
a zdravotníctva. Ale na rovinu – ceny u neverejných poskytovateľov sú oveľa vyššie. V Bratislave od 750 eur a viac na mesiac.
Máme súkromné zariadenia, roky sa pohybujete v tejto
oblasti, nemali ste niekedy pocit, že mnohé zariadenia
s vysokými cenami prišli na to, že toto je výnosná forma
ako podnikať so starobou? Zákon neporušujú, samozrej-
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me, ale je tu etická rovina. Čo si
o tom myslíte?
V nastavenom systéme financovania sociálnych služieb nie je možné
v súkromnom sektore hovoriť o tom,
že by išlo o výhodný biznis. Každý
poskytovateľ musí zo zákona zverejňovať svoje náklady za predošlý rok.
Zákon to volá „ekonomicky oprávnené
náklady“ a možno do nich započítať iba
tie, ktoré zákon umožňuje. Výročná
správa o hospodárení musí byť zverejnená každoročne na portáli Finančnej správy. Ak nie je, poskytovateľa
zrušia. Je to práve preto, aby nemohli
poskytovatelia špekulovať. Najvyššiu
časť nákladov z ceny za sociálne služby
tvoria náklady za mzdy a odvody, je to
75 – 80 % z celkových nákladov. Štátu
sa tak na odvodoch vracia často viac,
ako do sociálnych služieb dal prostredníctvom dotácií.
Nevylučujem však, že môžu byť medzi poskytovateľmi takí,
ktorí chcú vyskúšať, či možno zo systému získať financie a služby neposkytovať v primeranej kvalite. Šetriť môžu na nevyplatených mzdách alebo nižšom počte pracovníkov. Zákon všetko
rieši a je dobré na nich upozorniť, pretože škodia všetkým
poctivým zariadeniam. Z hľadiska dodržiavania etiky a morálky
je také konanie neprípustné.
Treba otvorene povedať, že ako zdravotná starostlivosť
aj starostlivosť o starších ľudí nie je zadarmo. Kde sa z váš
ho pohľadu, a to bez ohľadu na politiku, urobila systémová chyba, pretože každoročne asociácia hovorí, že zariadenia treba dofinancovať? Niečo teda nie je v poriadku.
Urobili sme zásadnú chybu, že sme rozdelili poskytovateľov
na verejných a na neverejných. Obe skupiny majú iný spôsob financovania a stanovenia ceny. Rovnováha rozdeľovania
zdrojov sa nedá ľahko nastoliť, lebo samospráva bude vždy viac
podporovať vlastné zariadenia. Preto by mal byť štát garantom
financovania sociálnych služieb a rovnomerne rozdeľovať penia-

ze. Politici by však museli otvoriť kompetencie samospráv obcí
a vyšších územných celkov a tiež by museli otvoriť otázku, či
majú samosprávy dostatok zdrojov na zabezpečovanie všetkých
kompetencií. Štát im už dnes rozdeľuje 100 % výberu z daní
z príjmov fyzických osôb, preto by samospráva mala viac rozdeľovať financie na sociálne služby. Už aj s ohľadom na to, že výber
daní z príjmov fyzických osôb medziročne stúpa o cca 10 %, ak
berieme do úvahy obdobie po skončení finančnej krízy. Určitého pozitívneho posunu sme sa dočkali od 1. 1. 2018, kedy štát
prostredníctvom MPSVR SR prebral najväčšiu finančnú záťaž
v príspevkoch viažucich sa k odkázanosti klientov. Medziročne
mohli vzrásť príjmy neverejných poskytovateľov aj o 100 – 150
eur na lôžko a mesiac. Otázka je, či zmenami v odmeňovaní
pracovníkov a zvyšovaním príplatkov nebudú musieť celé toto
zvýšenie použiť na mzdy. Potom sme reálne pomohli poskytovateľom, ale nie občanom, ktorí si ťažkajú na vysoké finančné náklady za sociálne služby. Ďalším, zatiaľ nerealizovaným
zdrojom príspevkov by mal byť sľubovaný systém čiastočného
financovania ošetrovateľských výkonov. V praxi to znamená, že
by poskytovatelia mohli dostať na určitú časť kapacity cca 100
eur mesačne. Systém sa teraz nastavuje a prijíma sa legislatíva.
Súkromné zariadenia sú drahé, ale starostlivosť o starých a nevládnych ľudí je ťažká, čo je finančne najnáročnejšie?
Všetko je veľmi drahé, najnáročnejšie je zaplatiť opatrovateľky, sestry a náklady na prevádzku zariadení. Medziročne stúpajú
ceny potravín, za vodu, odvoz a likvidáciu odpadu. Tak isto
treba zabezpečiť opravy a údržbu – nie sú to zohľadňované skutočnosti a poskytovatelia musia náklady premietnuť do ceny.
Základom sú ľudia, sú dobre zaplatení?
Ak zarobí v Bratislave opatrovateľka v čistom 700, 800 a viac
euro – je to dostatočná mzda za úmornú prácu v noci, cez
sviatky, často majú nadčasy...? Lepšia je otázka, za koľko by som
túto prácu vykonávala ja? Aký z toho budem mať dôchodok?
Dajú mi viac v zahraničí? Je realitou, že v zahraničí pracuje 40
000 opatrovateliek, ktoré nám zúfalo chýbajú v zariadeniach
sociálnych služieb a v nemocniciach, liečebniach dlhodobo chorých. Sú to roky neriešené problémy, ktoré nás dobiehajú v tom,
že zápasíme s nedostatkom zamestnancov. Ak nemáme dosť
opatrovateliek a sestier dnes, ako to zvládneme o 10 – 15 rokov,
keď sa do obdobia, v ktorom budú odkázaní, dostávajú demograficky najsilnejšie ročníky? Myslím, že túto situáciu nezvládneme, sociálne služby skolabujú. Ak nenájdeme účinné nástroje
na stabilizáciu domácich pracovníkov, na stiahnutie časti tých,
čo sú v zahraničí, a možno budeme musieť otvoriť hranice aj
pracovníkom z iných štátov.

R

vek, inak zlyhá. Ak je niekto nervózny z toho, že starší človek
neodpovedá na jeho otázky, ak sa k nemu nevie láskavo skloniť
a nevidí v ňom napríklad seba o niekoľko desaťročí, musí odísť,
prácu nezvládne. Pracovník nesmie chodiť domov namosúrený
a nahnevaný na celý svet, totálne vyčerpaný. A za dverami zariadenia už musím myslieť na rodinu, zábavu a uvoľnenie.
Napriek tomu, nezakrývajme prípady, kedy nájdeme
príbuzných v zlom stave – v lete dehydrovaní, niekedy
zanedbaní. Čo môže človek urobiť? Na koho sa obrátiť?
Predsa toho blízkeho dávame do zariadenia práve preto,
aby bolo oň dobre postarané.
V prvom rade treba rozlíšiť, či sa to stalo ako ojedinelý prípad,
alebo je to v danom zariadení bežná prax. Ak je to ojedinelý
stav, treba sa obrátiť na vedenie zariadenia, na sociálnu alebo
zdravotnú sestru – podľa toho, aký je vytvorený systém pripomienok a reklamácií. Veľa sa používa elektronická forma – cez
e-mail, alebo je k dispozícii kniha na to osobitne určená a tam
možno pripomienku, sťažnosť adresovať. Vedenie zariadenia
by malo okamžite reagovať a situáciu riešiť. Každý akceptuje, že
nemusí dostať odpoveď obratom, ale musí byť na jeho podnet
reagované obratom. Treba sa ozvať, dať sťažovateľovi vedieť,
že sa vecou ideme zaoberať, následne ju riešiť a písomne alebo
e-mailom odpovedať.
Ak sa však stávajú nedostatky pravidlom a vo vnútri zariadenia sťažovateľ nenašiel odozvu, môže sa obrátiť na samosprávu,
ktorá prispieva na sociálne služby prevádzkované v danom
zariadení. Na ministerstve práce je zriadený odbor dohľadu nad
poskytovaním sociálnych služieb – aj tam sa možno obrátiť. Neformálnym, ale eticky účinným je obrátiť sa na Etickú komisiu
Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, ktorá má právo
vydávať svoje odporúčania členom – poskytovateľom sociálnych
služieb.

Za rozhovor ďakuje Miro Frindt
Foto: archív M. Dobrotkovej, pixabay.com

Často kritizujeme prístup personálu k ľuďom, túto prácu nemôže robiť každý, kto teda?
Prácu opatrovateľky/opatrovateľa sestry môže vykonávať iba
ten, kto má v srdci lásku. Všeobecne to musí byť dobrý člofriško 1/2018 33

ZARIADENIA PRE SENIOROV –
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Prinášame vám prehľad zariadení pre seniorov v rámci západného Slovenska tak, ako ho
redakcia friško spracovala na základe zaslaných dotazníkov a dostupných informácií na
internete. Zariadenia, ktoré na dotazník reagovali a poslali nám ho včas vyplnený, uvádzame
podrobnejšie, ostatné aspoň s kontaktom na webovú stránku. Veríme, že vám tento prehľad
pomôže zorientovať sa v množstve ponúk – aj priamo vo vašom okolí.
Vysvetlivky: ŠZ = špecializované zariadenie, ZpS = zariadenie pre seniorov, ZOS = zariadenie opatrovateľskej služby, DSS = domov sociálnych
služieb, DS = denný stacionár, DD = domov dôchodcov)

komfort (práčovňa/
upratovanie, žehlenie)

omše

knižnica

spoločenské
hry

rehabilitačné/
rekreačné cvičenia

sociálne
poradenstvo

hudobná
(tanečná) zábava

bezbariérovosť

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Adresa: Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Web: www.sedba.sk
Kontaktné informácie: dobova@gmail.com, 0907 830 684 (Beata
Dobová – riaditeľka)
Zriaďovateľ: Evanjelická diakonia
Typ podľa zriaďovateľa: účelové zariadenie cirkvi
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 38
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: neuvádzajú
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

jedlo vlastné
R - racionálne
D - diabetické

jedlo dovážané
R - racionálne
D - diabetické

sociálna
rehabilitácia

pomoc pri odkázaní
na pomoc

BRATISLAVSKÝ KRAJ
OKRESY BRATISLAVA I – V
HESTIA n.o., Bratislava

ošetrovateľská
služba

lekárska
služba

výlety

park s možnosťou
oddychu

Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 34 (z toho: 2 – ZpS, 32 – ŠZ)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 1 – 2
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Adresa: Bošániho 2, 841 02 Bratislava
Web: www.hestia.sk
Kontaktné informácie: hestia.dubravka@gmail.com, 0902 144 492,
dobrotkova@stonline.sk (Milada Dobrotková – riaditeľka)
Zriaďovateľ zaradenia: fyzická osoba
Typ podľa zriaďovateľa: neverejný poskytovateľ
Súčasťou zariadenia je ZpS a ŠZ.

Obslužné:
Ubytovanie: formou buniek, 2 dvojposteľové izby v bunke s vlastným
sociálnym zariadením
Iné ponúkané služby: pedikúra/manikúra, strihanie a farbenie vlasov
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: neurologické
ochorenia, ochorenia spôsobujúce demenciu, Alzheimerova choroba,
Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, pacienti s tracheou, pacienti
kŕmení cez PEG, pacienti s jednostrannou parézou alebo kvadruparézou
Súčasťou zariadenia je krásna záhrada s dvomi mačkami, zariadenie má zabehnutý aj dobrovoľnícky program návštev ku klientom
zariadenia.

Užitočné linky:

Užitočné informácie, rady: www.seniorHelp.sk

Weby samosprávnych krajov –
informácie o sociálnej oblasti priamo vo vašom kraji:
https://www.trnava-vuc.sk/sk/socialna-pomoc
http://www.region-bsk.sk/socialne-sluzby.aspx
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/115-socialne-sluzby

Zoznam zariadení, personálne agentúry, zdravotnícky materiál
a potreby, vzdelávacie inštitúcie: www.domdochodcov.sk
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Poskytovatelia sociálnych služieb v Bratislavskom kraji + životný štýl
aj pre seniorov: http://www.vitalne.sk/pss/

Zriaďovateľ zaradenia: Anna Ghannamová
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: pobytová
Kapacita: 46 (z toho: 36 – ŠZ, 10 – ZpS)
Naplnenosť: 90 %
Približná čakacia doba na umiestnenie: cca 2 týždne

D

Obslužné:
Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Upratovanie: áno
Iné ponúkané služby: pedikúra, manikúra, kaderníčka, masáže, fyzioterapia, liečba biolampou
Ďalšie činnosti: aktivizačné terapie pre ľudí vo vysokom veku, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, pamäťová terapia, reminisenčná
terapia, multisenzorická terapia a pod.
Komunikačný jazyk aj maďarčina
V budove zariadenia sa nachádza ambulancia praktického doktora so
špecializáciou geriater, ktorý 2-krát týždenne navštevuje klientov, ktorí
sú v jeho starostlivosti. V budove je tiež ambulancia urológa, zariadenie
má vlastnú zdravotnú sestru, ktorá v spolupráci s doktorom dohliada na
zdravotný stav klientov.

R, D

Odborné: pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská služba
Obslužné:
Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: rehabilitácia, pedikúra, manikúra, masáže,
kadernícke služby a iné
Ďalšie činnosti: osobné vybavenie, úschova osobných vecí
Záujmová činnosť pre seniorov: dielničky, spevácky krúžok
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: aj demencia
Alzheimerovho typu, Parkinsonova choroba a iné
Zariadenie sa nachádza v ľahko dostupnej lokalite, je novovybudované,
s upravenou záhradou, klienti majú k dispozícii tri sociálne sestry.

Dom tretieho veku Bratislava

Adresa: Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Web: www.dtv.sk
Kontaktné informácie: sekretariat@dtv.sk, 02/32 333 615
Zriaďovateľ: Magistrát hl. mesta SR Bratislava
Typ podľa zriaďovateľa: štátne
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 263
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 186
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

NÁRUČ Senior & Junior Bratislava – Dúbravka

Adresa: Fedákova 5, 841 02 Bratislava
Web: www.cssnaruc.sk
Kontaktné informácie: zastupkyna@naruczachrany.sk, 0905 390 926
(Drahomíra Ludvigová – zástupkyňa riaditeľky)

Obslužné:
Ubytovanie: garsónky, dvojgarsónky pre manželské páry, oddelenie
celodennej starostlivosti
Iné ponúkané služby: pedikúra, manikúra, kaderníčka, donáška liekov
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
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Záujmová činnosť pre seniorov: pamäťové tréningy, arteterapia, snoezelen, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia, literárna kaviareň,
počítačový krúžok, pánska klubovňa, dámsky klub, spoločenské hry,
filmový klub, spevácky krúžok, krúžok šikovných rúk, rozvoj jemnej
motoriky a grafomotoriky, bábikoterapia, medzigeneračné stretnutia,
výlety, prechádzky, spoločenské akcie
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: v zmysle
platnej legislatívy na základe právoplatných rozhodnutí o odkázanosti na
sociálnu službu
Zariadenie zamestnáva vysokokvalifikovaný personál a môže sa pochváliť dobrými referenciami od klientov zariadenia aj ich príbuzných.

choroba, rôzne typy demencie, Parkinsonova choroba (podľa stupňa
odkázanosti sú potrebné rozhodnutia a posudky o odkázanosti na ŠZ,
alebo na ZpS)
Zariadenie rodinného typu sa nachádza priamo v centre Bratislavy
s dobrou dostupnosťou kamkoľvek. Zariadenie má vlastnú všeobecnú
lekárku aj svojho duchovného správcu, ktorý je klientom k dispozícii.

Domov jesene života –
Zariadenie opatrovateľskej služby Bratislava

Zariadenie pre seniorov Domov jesene života

Domov seniorov Charitas

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava
Web: www.charitaba.sk
Kontaktné informácie: dscharitas@charitaba.sk, 0910 842 153 (Dominika Kožuchová – sociálna pracovníčka)
Zriaďovateľ zaradenia: Bratislavská arcidiecézna charita
Typ podľa zriaďovateľa: účelové zriadenie cirkvi
Forma pobytu: pobytová celoročná
Súčasťou zariadenia je ZpS a ŠZ. V tej istej budove sa nachádza aj iné
zariadenie poskytujúce sociálne služby, ktorého zriaďovateľom však nie je
Bratislavská arcidiecézna charita.
Kapacita: 24 (z toho: 6 – ZpS, 18 – ŠZ)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: do 80/pol roka a viac
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Obslužné:
Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: do zaradenia prichádza pedikérka, kaderníčka
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: biblioterapia, arteterapia, muzikoterapia, činnostné terapie, rozcvičky, pracovné terapie, narodeninové
oslavy, rôzne akcie k rôznym príležitostiam – Mikuláš, koledovanie atď.
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: Alzheimerova
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Adresa: Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava
Web: www.domovjesenezivota.eu
Kontaktné informácie: info@djzhanulova.sk, 02/60 101 411, kontakt
na Ninu Kadličekovú (referentka správy zmlúv a PR): nina.kadlicekova@
djzhanulova.sk, 02/60 101 434
Zriaďovateľ: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Typ podľa zriaďovateľa: verejný poskytovateľ sociálnej služby
Forma pobytu: celoročná pobytová
Zariadenie má aj organizačnú zložku: Zariadenie opatrovateľskej
služby Sekurisova 8, Bratislava
Kapacita: 200
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 210/cca rok
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D

Obslužné:
Ubytovanie: 1- a 2-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, kaderník, rehabilitácie
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: športové aktivity, plesy, tanečné
zábavy, tvorivé dielne, tréning pamäti, vystúpenia hudobných a divadelných súborov, tematické počúvanie hudby, zdravotní klauni, profesionálna vnučka, vystúpenia detí z materských a základných umeleckých
škôl a iné
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: demencia
Alzheimerovho typu, starecká demencia
Zariadenie má rozsiahly parkový areál pod lesom, vlastnú kaplnku,
klienti zariadenia sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach
v umeleckých a športových súťažiach.

Adresa: Sekurisova 8, 841 02 Bratislava
Web: www.domovjesenezivota.eu
Kontaktné informácie: info@djzhanulova.sk, 02/60 101 411, kontakt
na Elenu Marečkovú (vedúca zaradenia): elena.mareckova@djzhanulova.
sk, 02/64 366 281
Zriaďovateľ zaradenia: Hlavné mesto SR Bratislava
Typ podľa zriaďovateľa: verejný poskytovateľ
Forma pobytu: na určitý čas
Zariadenie je organizačnou zložkou Zariadenia pre seniorov Domov
jesene života Hanulova 7/a, Bratislava.
Kapacita: 22
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 81 čakateľov/0 – 6 mesiacov
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Ďalšie zariadenia:

Domov seniorov, Pažítková 2, Bratislava
www.ddpazitkova.sk
Domov pri kríži, Bratislava
www.domovprikrizi.sk
Petržalský domov seniorov Bratislava

www.petrzalskydomseniorov.eu
Dom sociálnych služieb, n.o. Senecio, Bratislava www.senecio.sk
Zariadene pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby Gerium, Pri trati 47 + Smolnícka 3, Bratislava
www.gerium.sk
Seniorcentrum Staré Mesto, Bratislava
www.seniorcentrum.sk
Centrum Memory, n.o. – denný pobyt, Bratislava

www.alzheimer.sk
Ružinovský domov seniorov, Pivoňková 2 + Sklenárova 14, Bratislava
www.rdssklenarova.sk
Domov seniorov Archa, Bratislava
www.dsarcha.bratislava.sk
Dom pre seniorov Iris, Bratislava
www.dompreseniorov.sk
Zariadenie pre seniorov Penzión Steffi
www.evito-oz.sk
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Bratislava
www.ddraca.sk
Dom seniorov Rudi, Bratislava
www.dom-seniorov-rudi.com
Domov seniorov Lamač, Bratislava www.domov-seniorov-lamac.eu
Domov sociálnych služieb Galant, n.o., Bratislava

www.galant.no.szm.com
Dom pre seniorov Sun Rise, Bratislava

www.domovpreseniorovpetrzalka.sk
Domov pre seniorov Gerion, Bratislava
www.gerion.sk

OKRES MALACKY
DSS a ŠZ Studienka

R, D

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: manikúra, pedikúra
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí):
úschova osobných vecí
Záujmová činnosť pre seniorov: podľa výberu klienta, počúvanie
hudby, čítanie literatúry, tvorivé dielne, rozhovory
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: starecká
demencia
Zariadenie sa nachádza v tichom prostredí so zeleňou a parkom.

Adresa: Studienka 345, 908 75 Studienka
Web: www.dss-studienka.sk
Kontaktné informácie: info@dss-studienka.sk; 0918 969 708
Zriaďovateľ zaradenia: Senior klub Studienka, o.z.
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné (neverejný poskytovateľ, občianske
združenie)
Forma pobytu: pobytová, celoročná
Kapacita: 32 + 5 nových miest bude registrovaných v tomto roku
Naplnenosť: 32
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: neuvádzajú
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D
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Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: holičské a kadernícke služby, pedikúra, manikúra, masáže, rehabilitačné cvičenia, kompletné zabezpečenie termínov
a návštev lekárov a iné
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: zariadenie poskytuje komplexnú
službu, vrátane záujmovej činnosti s prihliadnutím na diagnózy klientov, snaží sa aktivizovať ich, v praxi sa snaží o odstránenie symptómov
ochorenia pri Alzheimerovej chorobe (orientácia v realite, reminiscencia,
validácia, remotivácia, muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, kanisterapia, ornitoterapia)
Zariadenie sa špecializuje na klientov s Alzheimerovou chorobou
a stareckou demenciou. Nachádza sa uprostred lesov v tichej časti obce
Studienka. V tomto zariadení rodinného typu personál berie svoju prácu
ako poslanie. Zariadenie je rodinám nápomocné aj pri vybavovaní žiadosti na určenie stupňa odkázanosti a žiadosti o príspevok na Bratislavskom samosprávnom kraji. Má zimnú záhradu a záhradu prispôsobenú
klientom – s Alzheimerickým okruhom.

Ďalšie zariadenia:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ,
Stupava
www.ddstupava.eu.sk
Senior – geriatrické centrum, n. o., Malacky

www.seniormalacky.sk
Zariadenie opatrovateľskej služby, Mierovo námestie 12, Malacky
+ Zariadenie opatrovateľskej služby, Ulica 1. mája 9, Malacky

www.mscss.sk
Seniorville Jablonové + Alzheimer Home Avalon Jablonové

www.seniorville.sk
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie

www.dssplaveckepodhradie.sk
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
www.zssrohoznik.sk
Senior Zohor, n.o. 
www.obeczohor.sk

Forma pobytu: celoročná pobytová forma v druhoch sociálnej služby:
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a domov
sociálnych služieb
Kapacita: 33 (25 – ZpS, 3 – ZOS a 5 – DSS)
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Obslužné:
Ubytovanie: maximálne 2-posteľové izby, vybavené polohovateľnými
posteľami, šatníkovými skriňami, izby sú so samostatnou bezbariérovou
kúpeľňou s WC, na izbe je pripojenie na internet, TV a telefón
Iné ponúkané služby: fyzioterapia, pedikúra, drobné nákupy a iné
podľa dohody
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: arteterapia, skupinové aktivity
s liečebným pedagógom, filmový klub, knižnica, sezónne podujatia (napr.
fašiangová zábava)
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: Alzheimerova,
Parkinsonova choroba
Zariadenie má rodinný charakter, nachádza sa na tichej ulici blízko
námestia vo Svätom Jure.

Domov seniorov Casa Slovensko, n.o., Pezinok

Záujmová činnosť pre seniorov: veľmi pestré a rôznorodé aktivity,
návštevy divadla a výlety po Slovensku a Čechách
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: podľa zákona
všetky diagnózy určené pre špecializované zariadenie
Zariadenie sa nachádza v príjemnom lesnom prostredí na okraji Pe
zinka. Klienti sú slobodní – zariadenie nemá žiadne obmedzenia. Rodinní príslušníci majú prístup do zariadenia 24 hodín denne, majú vlastné
vstupné čipy. Zariadenie prináša nový prístup v poskytovaní sociálnych
služieb: vychádza so skúseností zakladateľov Casa Leben im Alter, ktorí
prevádzkujú vo Viedni a okolí 7 zariadení sociálnych služieb s vlastným
konceptom s individuálnym prístupom ku každému klientovi.

Iné ponúkané služby: pedikúra, kaderníčka
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí ): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: košikárska dielňa, textilná dielňa,
muzikoterapia, prechádzky, návšteva divadla
Bezbariérovosť: čiastočná
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: aj s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, stareckou demenciou
Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí priamo v areáli
rekreačného strediska s výhľadom na jazero. Zariadenie má vlastného
obvodného lekára, psychiatra a neurológa, ktorí pravidelne navštevujú
klientov.

Ďalšie zariadenia:

Ďalšie zariadenia:

Zariadenie pre seniorov Budmerice
www.budmerice.sk
Domoc sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

www.dsspezinok.sk
Zariadenie opatrovateľskej služby, Komenského 16, Pezinok

www.pezinok.sk
Mestské centrum sociálnych služieb, Súkennícka 4, Modra

www.modra.sk

OKRES SENEC
Dom seniorov centrum oddychu n.o. Senec
Adresa: Slnečné jazerá juh 2769, 903 01 Senec

Dom seniorov Veľký Biel
www.domovseniorovbiel.sk
Domus Bene – Dom Dobra – domov sociálnych služieb + špecializované zariadenie, Senec
www.domusbene.sk
Pohoda – zariadenie pre seniorov + špecializované zariadenie,
Bernolákovo
www.seniorpohoda.sk
Atlantída – Dom seniorov, n.o., Chorvátsky Grob

www.atlantida-sh.com
Alžbetin dom, zariadenie pre seniorov, Senec www.alzbetindom.sk
Domov sociálnych služieb Nový deň, n.o., Čataj

www.novyden.szm.com

TRNAVSKÝ KRAJ
OKRES DUNAJSKÁ STREDA
Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona Šamorín

OKRES PEZINOK
Dom seniorov Agapé Svätý Jur
Adresa: Felcánova 25, 900 21 Svätý Jur

Web: www.diaconia-svatyjur.sk (nový obsah stránky sa pripravuje)
Kontaktné informácie: info@diaconia-svatyjur.sk, 0908 461 131
(Peter Filo, riaditeľ)
Zriaďovateľ zaradenia: N. o. Diaconia Svätý Jur
Typ podľa zriaďovateľa: cirkevné
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Adresa: Kučišdorfská dolina 6, 902 01 Pezinok
Web: www.casa-sk.sk
Kontaktné informácie: kobzova@casa-sk.sk, 0918 911 675 (Rastislava
Kobzová, asistentka riaditeľky)
Zriaďovateľ zaradenia: neverejný poskytovateľ
Typ podľa zriaďovateľa: neverejný poskytovateľ
Forma pobytu: celoročná pobytová
Zariadenie je aj špecializovaným zariadením pre seniorov.
Kapacita: 78
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 66

Web: www.dompreseniorovsenec.sk
Kontaktné informácie: dompreseniorovsenec@gmail.com, 0944 979
350 (Viliam Figúr – riaditeľ)
Zriaďovateľ zaradenia: nezisková organizácia
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 72 (z toho: 40 – DSS, 32 – ZpS)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/čakacia doba: 6/cca 3 mesiace

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

D

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno

D

Obslužné:
Ubytovanie: 1- a 2-posteľové izby

Adresa: Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín
Web: www.zpssamorin.sk (v súčasnosti sa aktualizuje)
Kontaktné informácie: ddsamorin@nextra.sk, 031/562 21 69 (Anna
Bodóová – riaditeľka)
Zriaďovateľ zaradenia: Mesto Šamorín
Typ podľa zriaďovateľa: verejný poskytovateľ
Forma pobytu: celoročná
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Kapacita: 36
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 16/dĺžka čakacej doby je rôzna, napr. pre mužov je dlhšia,
lebo zariadenie má menej mužských miest, pre ženy cca 6 mesiacov, pre
mužov viac ako rok
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 2-posteľové izby so signalizačným zariadením
Iné ponúkané služby: kaderník, pedikúra, manikúra
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: počúvanie hudby, spoločné spievanie, pečenie zákuskov, starostlivosť o kvety, tvorba dekorácií, spoločenské hry, výlety, vychádzky do okolia, tréningy pamäti, oslavy
Komunikačný jazyk aj maďarský
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: hoci zariadenie
nie je špecializované, prijíma aj klientov s Alzheimerovou chorobou
Zariadenie sa nachádza v širšom centre Šamorína, v modernej,
prízemnej, bezbariérovej budove. Disponuje dvorom pre príjemné posedenie, oddych, relax a športovanie.
Mesto Šamorín plánuje rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb o ďalší druh sociálnej služby – zariadenie opatrovateľskej služby pre
16 klientov, v súčasnosti sa prebiehajú prípravné stavebné práce.

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D

Ubytovanie: 1- a 2-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, manikúra, masáže, kaderník, holenie
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Ad usum, n. o. –
Centrum sociálnych služieb Veľký Meder

Adresa: Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder
Web: www.adusum.eu
Kontaktné informácie: adusum.no@gmail.com, 0910 171 273, 0905
602 703, 0917 613 772 – maďarsky (Bohuš Kubiš – riaditeľ)
Zriaďovateľ zaradenia: nezisková organizácia
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: celoročná, na určitý čas, OS – terénna forma určitý čas
Kapacita: 61 (z toho: 10 – DSS, 2 – ZOS, 49 – ZpS)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: stále sa to mení

SENIOR n.o. Vojka nad Dunajom

Adresa: Vojka nad Dunajom 220, 930 31 Vojka nad Dunajom
Web: www.seniorlyda.sk
Kontaktné informácie: krok@seniorlyda.sk, 0905 200 096 (Zuzana
Riabi)
Zriaďovateľ zaradenia: Trnavský samosprávny kraj
Typ podľa zriaďovateľa: neverejný
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 40 (z toho 35 – ŠZ, 5 – ZpS)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 10

Adresa: Seredská 308/5, 925 21 Sládkovičovo
Web: www.antoniuscentrum.sk
Kontaktné informácie: info@antoniuscentrum.sk, 0910 911 360
(Milena Poláková – riaditeľka)
Zriaďovateľ zaradenia: Providentia, o.z.
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: pobytová, denný stacionár
Kapacita: 73 – pobytová forma (z toho: 58 – ZpS, 3 – DSS, 12 – ŠZ), 10
– denný stacionár
Naplnenosť: pobytová forma plne obsadená, denný stacionár 8 voľných
miest
Počet čakateľov v poradovníku: cca 50

Ďalšie činnosti: osobné vybavenie, úschova vecí cez notára, len zabezpečujeme
Záujmová činnosť pre seniorov: všetky druhy terapií
Komunikačný jazyk aj maďarský
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: do špecializovaného podľa zákona
Do zariadenia raz týždenne chodí lekár aj psychiater. Zariadenie
získalo za záslužnú a dlhoročnú prácu pamätnú medailu presedu TTSK,
pamätný list ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pri príležitosti 10.
výročia Medzinárodného roku rodiny ako zamestnávateľ ústretový
k rodine.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Adresa: Gen. Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda
Web: www.zpsds.sk
Kontaktné informácie: dd-dpd@stonline.sk, 031/552 68 31, kontakt
na Kolomana Pongrácza- riaditeľa: zpsds.riaditel@gmail.com, 031/552
68 32
Zriaďovateľ zaradenia: Mesto Dunajská Streda
Typ podľa zriaďovateľa: štátne
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 84 + 86 (2 budovy)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 17
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Obslužné:
Ubytovanie: 1-, 2 – a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, holič
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: návšteva kultúrnych podujatí, výlety
Komunikačný jazyk aj maďarský
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: nie

Ubytovanie: bunkového typu v 1-, 2- a 3-posteľových izbách, každá
bunka má vlastnú kúpeľňu so sprchou a WC
Stravovanie: neuvádzajú
Iné ponúkané služby: manikúra, pedikúra
Ďalšie činnosti (úschova vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: všetky základné, nad rámec spomienková terapia, muzikoterapia, aromoterapia
Komunikačný jazyk aj maďarský
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: všetky

Ďalšie zariadenia:

Senior Park, Rohovce
Vitalita, n.o. Lehnice
Zariadenie pre seniorov Gabčíkovo

www.seniorpark.sk
www.vitalitalehnice.sk
www.zpsgabcikovo.sk

OKRES GALANTA
Antonius senior centrum Sládkovičovo

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D

Ubytovanie: 2-posteľové izby
Žehlenie, pranie a údržba bielizne a šatstva: áno – vlastná práčovňa,
údržba bielizne a šatstva, označovanie bielizne termoštítkami
Iné ponúkané služby: pedikúra, kadernícke služby, nákupy
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: každodenné ranné cvičenie,
bibliografia, ručné práce na podporu jemnej motoriky, biblický krúžok,
spevácky krúžok, pamäťové cvičenia, prechádzky, maľovanie, hranie hier,
kreatívne tvorenie rôznych výrobkov
Zariadenie má rozsiahlu záhradu s cvičiacim terapeutickým kútikom,
záhradkou na pestovanie byliniek, cvičný chodník. Pravidelne usporadúva koncerty, vystúpenia. Návštevné hodiny neobmedzene. Zariadenie má
vlastného lekára, zabezpečuje odborné vyšetrenia klientov. Zariadenie
disponuje certifikátom systému manažérstva kvality v oblasti poskytovania sociálnych služieb STN EN ISO 9001:2009.

Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď

Adresa: Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď
Web: www.ddadsssered.sk
Kontaktné informácie: domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk, 031/789 49
33, aj kontakt na riaditeľku – Marta Némethová: nemethova.marta@
zupa-tt.sk, 031/789 49 32
Zriaďovateľ zaradenia: Trnavský samosprávny kraj
Typ podľa zriaďovateľa: štátne
Forma pobytu: celoročná, pobytová
Kapacita: 115 (z toho: 40 – DD, 45 – DSS pre dospelých, 30 – ŠZ)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 53 – DD, 98 – DSS pre dospelých, 80 – ŠZ/1 – 5 rokov
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D
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Ubytovanie: DD a DSS pre dospelých: 1- a 2-lôžkové izby, ŠZ: 3-lôžkové izby
Iné ponúkané služby: používanie vlastných elektrospotrebičov, externá pedikúra/manikúra, masáže
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: 6 tvorivých dielní – napr. práca s drevom, výroba sviečok, výroba dekorácií, enkaustika, rôzne akcie v rámci
spolupráce s inými zariadeniami (materské školy, základné školy, stredné
školy, Klub dôchodcov Sereď a ostatné zariadenia v pôsobnosti TTSK),
organizácia kultúrnych podujatí, poznávacích a pobytových zájazdov
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: Alzheimerova,
Parkinsonova choroba
Zariadenie sa nachádza v časti Dolný Čepeň s rozsiahlym parkovým
pozemkom. O kvalite poskytovaných služieb svedčí aj medaila predsedu
TTSK z roku 2014 – ocenenie kolektívu pracovníkov.

niscenčná terapia, kognitívne cvičenia, pracovná terapia (záhradka),
muzikoterapia, biblioterapia
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: Alzeimerova
choroba, dialyzovaní klienti
Novozrekonštruované nadštandardné zariadenie pri galantskej
nemocnici s vlastnou záhradou, v prízemí budovy dialyzačné stredisko
B. Braun a nefrologická ambulancia. Budova zariadenia je prepojená
podzemnou chodbou s galantskou nemocnicou – prístup „suchou
nohou“ k lekárom špecialistom, špecializovaná starostlivosť o klientov
s Alzheimerovou chorobou a o dialyzovaných klientov. 1x do týždňa
vlastná všeobecná lekárka v zariadení, 2x do mesiaca psychiater a neurológ v zariadení, unikátna kombinácia zariadenia sociálnych služieb so
špecializovanými zdravotníckymi službami.

Senior Care B. Braun Galenia Galanta

Ďalšie zariadenia:

Pohoda seniorov, n.o., Galanta
www.pohodaseniorov.sk
Patria – domov dôchodcov, Galanta
www.patriaddgalanta.sk
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán,
Galanta
www.csssamaritan.webnode.sk
Zariadenie pre seniorov Simeon, Kajal

www.csssamaritan.webnode.sk
Byty pre seniorov Eden
www.csssamaritan.webnode.sk
Domov dôchodcov Dolné Saliby
www.dd-ssaliby.sk
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty

www.dsskosuty.zupa-tt.sk
Stredisko evanjelickej diakonie Horné Saliby

www.sedhornesaliby.sk
Nezábudka Pata n.o., Pata
www.dssnezabudka.sk

OKRES HLOHOVEC
Harmonia – zariadenie pre seniorov Hlohovec

www.harmoniazps.sk
Humanus, n.o. – zariadenie pre seniorov + domov sociálnych
služieb, Hlohovec
www.humanus.sk

OKRES PIEŠŤANY
Senior Club Striebornica, o.z., Moravany nad Váhom

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby so sociálnym zariadením
Iné ponúkané služby: pedikúra, manikúra, kaderníčka
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): nie
Záujmová činnosť pre seniorov: ergoterapia, muzikoterapia
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: nie
Zariadenie sa nachádza uprostred prírody, s jazerom a posedením na
terase. Obvodný lekár a lekár špecialista pravidelne navštevujú klientov.
Zariadenie používa náramky pomoci na privolanie ošetrujúceho personálu – sestričiek.

Ďalšie zariadenia:

Domov Klas, n.o., Vrbové
www.klasvrbove.sk
Domov dôchodcov Borský Mikuláš
www.borskymikulas.sk
Zariadenie pre seniorov Moravany nad Váhom www.moravany.sk
Zariadenie pre seniorov Alzheimercentrum Piešťany

www.alzheimercentrum.cz
Druhý breh – zariadenie pre seniorov Piešťany www.ppseniors.eu
Zariadenie pre seniorov Vila Julianna Piešťany www.piestany.sk
Zariadenie opatrovateľskej služby Piešťany
www.piestany.sk
Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen Piešťany

www.piestany.sk

OKRES SENICA
Domov MUDr. Dallosa, n.o., Moravský Svätý Ján

Senior Care Kaskády Kajal

Adresa: Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Web: www.seniorcare.sk
Kontaktné informácie: podhorova@seniorcare.sk, 0915 731 374
(Denisa Podhorová – manažérka zariadenia)
Zriaďovateľ zaradenia: Senior Care, a. s.
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: pobytová – celoročná, na neurčitý čas, aj na určitý čas
Zariadenie je súčasťou skupiny zariadení sociálnych služieb Senior Care
a koncernu B. Braun.
Kapacita: 71 (z toho: 23 – ŠZ, 24 – ZpS, 24 – ZOS)
Naplnenosť: 0 %, začiatok poskytovania sociálnej služby od 3. 4. 2018
Počet čakateľov v poradovníku: nástup možný ihneď
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 1-posteľových – 53, 2-posteľových – 9
Iné ponúkané služby: masáže, fyzioterapia, hydroterapia, pedikúra,
manikúra, kadernícke služby
Ďalšie činnosti: úschova cenných vecí
Záujmová činnosť pre seniorov: ergoterapia, arteterapia, remi-
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Adresa: Kajal – Únovce č. 623, 925 92 Kajal
Web: www.seniorcare.sk
Kontaktné informácie: podhorova@seniorcare.sk, 0915 731 374
(Denisa Podhorová – manažérka zariadenia)
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: pobytová – celoročná, neurčitý čas
Zariadenie je súčasťou skupiny zariadení sociálnych služieb Senior Care.
Kapacita: 80
Naplnenosť: 95 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: priemerne do 3 čakateľov/5 – 15 dní
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 1-posteľové izby – 24, 2-posteľové izby – 28
Iné ponúkané služby: masáže, fyzioterapia, hydroterapia, pedikúra,
manikúra, kadernícke služby
Ďalšie činnosti: úschova cenných vecí
Záujmová činnosť pre seniorov: ergoterapia, arteterapia, reminiscenčná terapia, kognitívne cvičenia, pracovná terapia (záhradka),
muzikoterapia, biblioterapia
Zariadenie sa nachádza v pokojnom prírodnom prostredí pri priehrade Kráľová pri Senci, 5 km od Galanty, 60 km od Bratislavy. Zariadenie
navštevuje 1x týždenne všeobecná lekárka, 1x mesačne psychiatrička.
Zariadenie disponuje certifikátom manažérstva kvality ISO 9001:2015.

Adresa: Nadbrežná 6, 922 21 Moravany nad Váhom
Web: www.seniorstriebornica.sk
Kontaktné informácie: info@seniorstriebornica.sk, 0910 902 472
(Michaela Salamonová – vrchná sestra)
Zriaďovateľ zaradenia: Róbert Ihring
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: pobytová celoročná
Kapacita: 56
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: ZpS poradovník nevedie, záujemcovia sa priebežne informujú o voľných miestach

Adresa: 908 71 Moravský Svätý Ján č. 5
Web: www.moravskysvatyjan.sk
Kontaktné informácie: domov@obecmsjan.sk, 034/777 00 50 (Jaroslav Bako)
Zriaďovateľ zaradenia: Obec Moravský Svätý Ján
Typ podľa zriaďovateľa: verejný poskytovateľ
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 18
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 5
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Ubytovanie: 2-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, kaderník
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
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Záujmová činnosť pre seniorov: výlety, návštevy iných zariadení,
posedenia – grilovanie
Zariadenie je vďaka menšiemu počtu klientov ako zariadenie rodinného typu. Pravidelne ho navštevuje praktický lekár i psychiater.

Nezábudka Kúty, n.o.

Ďalšie zariadenia:

Zariadenie pre seniorov Šaštín-Stráže
www.zps-ss.sk
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica

www.ddsenica.zupa-tt.sk
Harmónia, n.o. OCEAN – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Senica
www.harmoniaocean.sk

so zreteľom na ostatných spolubývajúcich na izbe. Zariadenie poskytuje
domácu stravu, ktorú si klienti veľmi chvália.

Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj

OKRES SKALICA
Dom pokojnej staroby n.o., Gbely

Adresa: Dr. Š. Heska 921/14, 908 01 Kúty
Web: www.kuty.sk
Kontaktné informácie: nezabudkakuty@mail.t-com.sk, 034/624 33 55
(Katarína Kalamenová – hlavná sestra), 034/624 33 57 (Anna Juríková –
riaditeľka)
Zakladateľ zaradenia: Obec Kúty
Typ podľa zriaďovateľa: verejné
Forma pobytu: celoročná, ambulantná
V jednej budove sa sociálne služby poskytujú v zariadení pre seniorov
a v domove sociálnych služieb.
Kapacita: 23 (z toho: 17 – ZpS celoročne , 2 – ZpS ambulantne, 1 – DSS
celoročne, 3 – DSS ambulantne)
Naplnenosť: ZpS – 100 %, ZpS/amb. – 0 %; DSS – 100 %, DSS/amb. –
33 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: v roku 2018 už 8, aktualizácia poradovníka sa realizuje až
v čase potreby obsadenia uvoľneného miesta
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D

Ubytovanie: 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: kaderník, manikúra/pedikúra, očný optik
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: terapie expresívne, reminiscenčné
terapie, využitie regionálnych tradícií a zvyklostí, tréningy pamäti a iné
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: nie
Zariadenie má pekne upravené okolie, spoločný areál s materskou
škôlkou, ktorý napomáha kontaktom s generáciami rôznych vekových
skupín. Prínosom pre zariadenie je blízkosť zdravotného strediska, obchodu, autobusovej zastávky. O zdravie klientov sa stará obvodný lekár.
Sprievod klientov na odborné vyšetrenia je zabezpečený zamestnancami
zariadenia. Zariadenie spĺňa svetové trendy spočívajúce vo vytváraní
menších zariadení viac integrovaných v miestnej komunite. Klient sa
nestráca v anonymite. Záujem o zariadenie presahuje hranice regiónu.
V súčasnosti sa realizuje prístavba k existujúcej budove Nezábudky so
zámerom navýšenia kapacity o šesť 2-posteľových izieb s vyšším štandardom bývania a s predpokladom dosiahnuť celkovú kapacitu zariadenia
v pobytovej forme v počte 25 miest.
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Adresa: 908 65 Mokrý Háj č. 203
Web: www.zpsmh.sk
Kontaktné informácie: zpsmokryhaj@centrum.sk, 034/664 40 32
(Marta Karkošiaková – riaditeľka, Martina Skalová – sociálna pracovníčka)
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 64
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 48

Adresa: Prof. Čárskeho 291/14 + Hudecova 1471/45, 908 45 Gbely
Web: www.dpsgbely.sk
Kontaktné informácie: social1@dpsgbely.sk, social2@dpsgbely.sk,
034/662 12 27, 0911 369 773 (Lucia Mokrohajská – sociálna pracovníčka)
Zriaďovateľ zaradenia: Mesto Gbely
Typ podľa zriaďovateľa: štátne – verejný poskytovateľ sociálnych služieb
Forma pobytu: pobytová
Kapacita: 103 (z toho: 45 – budova Prof. Čárskeho, 58 – budova Hudecova)
Naplnenosť: 100 %
Približná čakacia doba na umiestnenie: cca 3 týždne
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: kaderníčka a pedikérka prichádza 1x mesačne do
zariadenia
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno,
v prípade nepriaznivej situácia prijímateľa sociálnej služby zabezpečuje
zariadenie aj nutné oblečenie a obuv
Záujmová činnosť pre seniorov: čítanie dennej tlače, konverzácia
o bežnom živote, arteterapia, muzikoterapia, výroba rôznych výrobkov
podľa ročného obdobia, organizovanie spoločenských podujatí – Pochovávanie basy, Stavanie mája, Letná opekačka, Mesiac úcty k starším a iné
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: aj s Alzheimerovou chorobou a demenciou a ležiacich seniorov
Zariadenie poskytuje pobytovú službu v dvoch budovách od seba
vzdialených cca 150 m. Budovy sú bezbariérové, nachádzajú sa v príjemnom prostredí. Vo vonkajšom areáli sa nachádza jazierko a altánok
s posedením. V blízkosti zariadenia je kostol a autobusová zastávka. Podporuje sa udržiavanie vzťahu s rodinou, návštevy sú možné kedykoľvek

Kontaktné informácie: jstetinova57@gmail.com, 034/662 82 85
(Jarmila Štetinová – riaditeľka)
Zriaďovateľ zaradenia: Obec Unín
Typ podľa zriaďovateľa: štátne
Forma pobytu: pobytová
Súčasťou zariadenia je ZpS aj DSS.
Kapacita: 24 (z toho: 26 – ZpS, 2 – DSS)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: individuálne

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, kadernícke služby
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: práca s papierom, textilom, lepenie,
maľovanie, čítanie, kolektívne hry, prechádzky, návšteva divadla (Bratislava, Trnava, Nitra), kina, organizovanie hudobno-tanečných podujatí/
karnevalu, fašiangov a pod.
Zariadenie disponuje certifikátom kvality STN EN ISO 9001:2016
a v roku 2015 bolo ocenené predsedom TTSK pamätnou medailou
za záslužnú a dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti. Do zariadenia podľa
potreby prichádza lekárka, zariadenie je dobre vybavené rehabilitačnými
službami s dobrými výsledkami klientov po CNP a fraktúrach. Zariadenie
organizuje aj týždenné rekreácie pre klientov (Liptovský Ján, Tatranská
Lomnica, Orava, Tatranská Polianka), výlety do ZOO, na zámky a hrady,
do múzeí v ČR.

D

Ubytovanie: 1-posteľové (až 23), 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, kaderník, masážne kreslo
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: rôzne typy terapií – pracovno-záujmové činnosti
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: Alzheimerova
choroba, mentálna retardácia a iné
Zariadenie sa nachádza v tichej časti obce, na dvore je plno zelene, altánok. Zariadenie často organizuje výlety do prírody, na pútnické miesta,
na spoločenské akcie aj mimo obce. K dispozícii je lekár v obci.

Ďalšie zariadenia:

Dom dôchodcov a sociálnych služieb Holíč
Senior dom Terézia Holíč
Zariadenie pre seniorov Jesénia Skalica
Dom seniorov Brodské, n.o., Brodské

www.domov-holic.sk
www.dssholic.sk
www.zpssi.sk
www.dssbordske.sk

OKRES TRNAVA
Svetlo – Domov pre seniorov, Trnava

Domov Barborka Unín, n.o.

Adresa: Unín 401, 908 46 Unín pri Skalici
Web: www.domovbarborka.sk

Adresa: Františkánska 2, 917 01 Trnava
Web: www.svetlotrnava.sk
Kontaktné informácie: svetlo.no@gmail.com, 033/554 54 33, 0903
450 944 (Viktória Okšová – riaditeľka n.o.)
Zriaďovateľ zaradenia: nezisková organizácia SVETLO n.o.
Typ podľa zriaďovateľa: neštátne
Forma pobytu: celoročná pobytová
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Kapacita: 27 (z toho: 24 – ZpS, 3 – ZOP)
Naplnenosť: neuvádzajú
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: neuvádzajú
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Ubytovanie: 1- a 2-lôžkové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, manikúra, strihanie, rehabilitácia
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí):
neuvádzajú
Záujmová činnosť pre seniorov: socioterapia, ergoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, trénovanie pamäte, spoločenské hry a posedenia
Zariadenie sa nachádza v budove františkánskeho kláštora v centre
Trnavy, v blízkosti je park, možnosť kultúrneho vyžitia, návšteva centra
mesta. Zariadenie má vlastného lekára.

a encounterovej skupiny, čítanie s prvkami biblioterapie, tvorivé dielne
– maľovanie, modelovanie, vyšívanie, enkaustika – maľovanie horúcimi voskami, skupinové tréningy pamäti, besedy, prednášky, tematické
aktivity, hra Bingo, aktivita zameraná na hudbu a spev ľudových piesní,
vystúpenia, tanečné zábavy, ergoterapia – úprava okolia a záhrady, výlety, návštevy kultúrnych podujatí, prechádzky po okolí
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: nie
Zariadenie má zmodernizovaný a zrekonštruovaný interiér a okolie
zariadenia, dobre sú z neho dostupné verejné služby v rámci Trnavy.
Priamo v zariadení sú poskytované masáže a rehabilitácie. Zariadenie
spolupracuje s Divadlom J. Palárika v Trnave – besedy a návštevy divadelných predstavení, funguje tu aktívna dobrovoľnícka činnosť, spolupracuje s Centrom pomoci pre rodinu Trnava v rámci projektu Tereza
a vydáva časopis ZpS v Trnave.

Zariadenie pre seniorov Bohunka Jaslovské Bohunice

Dom pokojnej staroby Cífer

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Adresa: T. Vansovej 5, 917 01 Trnava
Web: www.zps.trnava.sk
Kontaktné informácie: info@dd.trnava.sk, 033/323 67 10, alebo peter.
klenovsky@dd.trnava.sk, 033/323 67 11 (Peter Klenovský – riaditeľ)
Zriaďovateľ zaradenia: Mesto Trnava
Typ podľa zriaďovateľa: štátne
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 150
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 20/priebežne
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľová
Iné ponúkané služby: rehabilitácie, masáže
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: spoločenské hry a súťaže, canisterapia, aktivizácia klientov s prvkami felinoterapie, výroba mydielok, joga
pre seniorov, „Harmónia života” – aktivita zameraná na rozvoj osobnosti a psychohygienu klientov s prvkami biblioterapie, reminiscencie
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Adresa: Pavetitšova 17, 919 43 Cífer
Web: www.charitatt.sk
Kontaktné informácie: sona.sedlakova@charitatt.sk, 0911 782 134
Zriaďovateľ zaradenia: Trnavská arcidiecézna charita
Typ podľa zriaďovateľa: cirkevné
Forma pobytu: celoročná, pobytová
Kapacita: 39
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: relatívna
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, manikúra, kaderník, rehabilitácia
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: ergoterapia, muzikoterapia, kultúrne
predstavenia, grilovanie v záhrade, spoločenské hry, oslava jubileí, hudobno-tanečné vystúpenia
Zariadenie má vlastný okrasný park. Disponuje až 23 jednoposteľovými izbami pre súkromie klientov, na izbe je možnosť mať vlastný
TV prijímač. Zariadenie má vlastného všeobecného lekára a psychiatra.
Obsadilo 1. miesto v projekte Dobrá duša.

Adresa: Hlavná Bohunice 1/70, 919 30 Jaslovské Bohunice
Web: www.bohunka.jaslovske-bohunice.sk
Kontaktné informácie: bohunka@jaslovske-bohunice.sk, 0917 882
202 (Valéria Chorvatovičová – sociálna pracovníčka, Monika Mitasová –
inštruktor sociálnej rehabilitácie)
Zriaďovateľ zaradenia: Obec Jaslovské Bohunice
Typ podľa zriaďovateľa: obecné
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 30
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 5/za posledných 5 mesiacov sa žiadne miesto neuvoľnilo
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D

Ubytovanie: 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra/manikúra, kadernícke služby, preprava
klientov na kultúrne podujatia mimo obce – zabezpečené dobrovoľníkom
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: sociálna rehabilitácia s prvkami:
muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie, reminiscenčnej terapie, bohatý
kultúrny program, tréning kognitívnych činností, fyzioterapia (vlastným
zamestnancom - fyzioterapeutka), pohybové hry, tancom k zdraviu,
prechádzky do blízkeho okolia
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: nie
V tesnej blízkosti zariadenia sa nachádza kaštieľ, park a amfiteáter.
Zariadenie spolupracuje s praktickým obvodným lekárom v obci, ADOS.
Tento rok v zariadení prebehnú exteriérové úpravy zariadenia – parčík,
lavičky, oplotenie areálu, altán. Do zariadenia prichádzajú klienti aj zo
širokého okolia, od 1. 1. 2019 chce zariadenie rozšíriť svoju kapacitu o 6
– 8 miest.

Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom

Adresa: 919 24 Križovany nad Dudváhom č. 54
Web: www.zpskrizovany.sk
Kontaktné informácie: ek@zpskrizovany.sk, 033/558 42 60 (Alena
Kurillová – sociálna pracovníčka)
Zriaďovateľ zaradenia: Obec Križovany nad Dudváhom
Typ podľa zriaďovateľa: verejné – štátne
Forma pobytu: celoročná pobytová s celoslovenskou pôsobnosťou
Kapacita: 80
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 45
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 2-posteľové izby
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: v rámci záujmovej činnosti zariadenie spolupracuje so svojím zriaďovateľom Obcou Križovany nad Dudváhom a Základnou a Materskou školou v Križovanoch nad Dudváhom pri
príprave spoločenských podujatí. Zariadenie často navštevujú spevácke
skupiny Relax a Vlčkovanka. Klienti sa zúčastňujú aj kultúrnych podujatí
(Šafova ostroha, stavanie mája, výstava záhradkárov). Seniori zariadenia
sa v rámci spolupráce s inými organizáciami zúčastňujú rôznych podujatí
organizovaných DSS Zavar – Humanum.
Zariadenie je po kompletne zrekonštruované, jeho súčasťou je aj
veľká záhrada so stromami a lavičkami a 2 altánkami, nachádza sa tu
aj vysvätená Lurdská jaskynka. Zariadenie má výhodnú polohu – od
Trnavy cca 10 km, od Serede cca 8 km, dobrá dostupnosť aj z Bratislavy
a Nitry. Zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť. Zariadenie má vlastnú
všeobecnú lekárku.

Pokoj n.o. Voderady

Adresa: 919 42 Voderady č. 205
Web: www.zpspokoj.sk
Kontaktné informácie: ddvoderady@gmail.com, 0904 427 396 (Monika Vojtechová – riaditeľka)
Zriaďovateľ zaradenia: Stanislav Vojtech
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: neuvádzajú
Kapacita: 20 klientov
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 0
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 2 až 3 klientov/izba
Iné ponúkané služby: pedikúra/manikúra, masáže a pod. – po objednaní
Ďalšie činnosti (úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: čítanie kníh a časopisov, kreslenie,
maľovanie, rôzne práce z papiera za pomoci terapeutky
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: starecká
demencia, Alzheimerova demencia, cukrovka, ležiaci klienti s dekubitmi,
s PEG sondou a i.
Zariadenie sa nachádza v tichej uličke so záhradou a posedením.

Ďalšie zariadenia:

Dom seniorov sv. Martina, Hrnčiarovce nad Parnou

www.svmartin.sk
Dom seniorov sv. Ján, Šelpice
www.svjan.sk
Dom seniorov Karolína, Cífer
www.domseniorovkarolina.sk
Evanjelický diakonický domov dôchodcov Trnava

www.diakonia.sk

NITRIANSKY KRAJ
OKRES KOMÁRNO:
Zariadenie pre seniorov v Komárne

www.zpskomarno.sk

Náruč Komárno

Domov sociálnych služieb Dúha Svätý Peterwww.svatypeter.eu
Domov dôchodcov Centrál Zlatná na Ostrove

www.domovpredochodcov.sk
Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo

www.smaragdhurbanovo.sk
Zariadenie sociálnych služieb Magnólia Hurbanovo

www.magnoliahurbanovo.sk
Vrba n.o. sociálne služby, Vrbová nad Váhom

www.zpsvrba.sk

www.zssvah.szm.com

Domov dôchodcov Malý Dunaj Komárno

http://penzionmalydunaj.blogspot.sk/
Dom dôchodcov Klížska Nemá
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OKRES NITRA

Jeseň života –
zariadenie sociálnych služieb Levice + Domadice

Promeritae Quieti sv. Svorada Nitra

www.klizskanema.sk

Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: ZOS: 7/1 rok, ZpS: 7/1 rok
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Adresa: Družstevnícka 22, 934 01 Levice
Web: www.jesenzivota-lv.sk
Kontaktné informácie: jesenzivotalv@gmail.com, 036/630 58 20
(Anna Psárska – riaditeľka)
Zriaďovateľ zariadenia: Nitriansky samosprávny kraj
Typ podľa zriaďovateľa: verejný poskytovateľ
Forma pobytu: celoročná pobytová
Zariadenie má dve strediská – Levice a Domadice.
Kapacita: 183 (z toho: 70 – ZpS, 43 miest – DSS, 70 – ŠZ)
Naplnenosť: evidujeme zoznam žiadateľov
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 30/od 3 mesiacov
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

www.naruckn.sk

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo

www.zpskolarovo.sk
Centrum sociálnych služieb Margaréta Bajč

www.dssmargareta.webnode.sk

Zariadenie sociálnych služieb Váh Patince

OKRES LEVICE

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra/manikúra, kadernícke služby
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: reminiscencia, memory terapia,
tanečno-pohybová terapia, športové hry, skupinové cvičenia, spevokol,
záhradná terapia, canisterapia, internetová kaviareň, vedomostné kvízy,
dielnička, premietanie filmov (všetky každý týždeň)
Komunikačný jazyk aj maďarský a sčasti nemecký
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: Alzheimerova
demencia, iné demencie – v stredisku Domadice
Zariadenie má rozsiahly park, v stredisku Domadice má aj domáce
zvieratá. Zariadenia spolupracujú s dobrovoľníkmi, sú školiacim strediskom pre opatrovateľov a študentov sociálnych odborov.

Ďalšie zariadenia:

Senior House, n.o., Levice
www.senior-house.sk
BonaVita Pohronský Ruskov
www.bonavitadss.sk
Dignitas – centrum sociálnych služieb Šahy www.dsdignitas.com
Justína n.o. – domov sociálnych služieb pre seniorov Podlužany

www.adosvita.sk
Grandpark Želiezovce
www.grandpark.sk
Nový domov Želiezovce
www.ndz.sk
Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Santovka

www.ddsantovka.sk
Senior Garden Horná Seč
www.seniorgarden.sk

Ubytovanie: 1-posteľové izby s príslušenstvom (WC, sprchový kút)
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: biblioterapia, ergoterapia
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: starecká
demencia
Zariadenie sa nachádza uprostred prírody, v tichom prostredí s parkom a klientom ponúka možnosť zapojiť sa do života farnosti. Zariadenie
pravidelne navštevuje obvodný lekár, urológ a psychiater.

Ďalšie zariadenia:
Adresa: Dolnohorská 6, 949 01 Nitra
Web: www.biskupstvo-nitra.sk
Kontaktné informácie: pqss.kancelar1@gmail.com, 0903 982 951,
0903 447 577 (Juraj Barát – riaditeľ)
Zriaďovateľ zaradenia: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Typ podľa zriaďovateľa: cirkevné
Forma pobytu: celoročná pobytová
Súčasťou zariadenia je ZpS, DSS aj ŠZ.
Kapacita: 36 (z toho: 18 – ZpS, 8 – DSS, 10 – ŠZ)
Naplnenosť: 11 (ZpS), 3 (DSS), 10 (ŠZ)
Približná čakacia doba na umiestnenie: 5/6 mes.

Zariadenie sociálnych služieb Borinka Nitra

www.zss-borinka-nitra.sk
Domov sv. Jozefa (zariadenie pre seniorov) Ivanka pri Nitre

www.ssps.sk
Cedron Senior Mojmírovce
www.cedronsenior.sk

OKRES NOVÉ ZÁMKY
Sympathy n.o. Jasová

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D

Ubytovanie: 1- a 2-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pastoračná služba
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: reminiscenčná terapia, pracovná terapia, ergoterapia, arteterapia, kultúrne podujatia, náboženské podujatia,
duchovné cvičenia
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: áno – individuálne, prednostne kňazov
Zariadenie sa nachádza v tichom prostredí, na južnom svahu Zobora.
Personál tvoria aj rehoľné sestry.

Spoločnosť Božieho Slova, zariadenie pre seniorov
a zariadenie opatrovateľskej služby, Nitra

Adresa: Kalvária 3, 949 01 Nitra
Web: www.verbisti.sk
Kontaktné informácie: lopaskova@gmail.com, 037/776 94 13 (Alena
Lopašková – riaditeľka)
Zriaďovateľ zaradenia: Spoločnosť Božieho Slova
Typ podľa zriaďovateľa: cirkevné
Forma pobytu: celoročná pobytová
Súčasťou zariadenia je ZpS aj ZOP.
Kapacita: 18 (z toho: 8 – ZpS, 10 – ZOS)
Naplnenosť: 100 %

Adresa: 941 34 Jasová č. 734
Web: www.sympathy.sk
Kontaktné informácie: sympathy@sympathy.sk,
sympathyno@gmail.com, 035/647 72 23, 0917 634 879 (Marieta Prehodová – sociálna pracovníčka)
Zriaďovateľ zaradenia: nezisková organizácia
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: celoročná pobytová
Zariadenie je súčasťou špecializovaného zariadenia.
Kapacita: 34 (z toho: 6 – ZpS, 28 – ŠZ)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 8
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
D
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Ubytovanie: 2-posteľové izby
Iné ponúkané služby: manikúra, pedikúra, kadernícke služby podľa
potreby
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: ergoterapia, canisterapia, biblioterapia, muzikoterapia, rôzne záujmové činnosti
Komunikačný jazyk aj maďarský
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: Parkinsonova
choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie
Zariadenie rodinného typu má dobré meno v okolí aj medzi odbornými lekármi.

s možnosťou posedenia. Všetky priestory ZpS sú riešené tak, aby bolo
možné poskytovať sociálne služby občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím a občanom s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie.

Domov Jesienka Šurany

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 1- a 2-lôžkové izby, 1 apartmán
Iné ponúkané služby: na vyžiadanie
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: čítanie – vlastná knižnica, prechádzky v sprievode personálu, tvorivé dielne, spoločenské a vedomostné
hry za asistencie personálu, pravidelné cvičenie za asistencie personálu,
pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia
Komunikačný jazyk aj maďarský
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: nie
ZpS sa nachádza v tesnej blízkosti rieky s možnosťou prechádzok
na hrádzi rieky, je umiestnené v novovybudovanom objekte, ktorý
sa skladá zo štyroch nadzemných podlaží. Objekt bol naprojektovaný
priamo pre ZpS. V exteriéri je vytvorená oddychovo-relaxačná zóna
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Claritas n.o. Dvory nad Žitavou
www.claritasdvory.sk
Danubia Senior Residence – domov opatrovateľských služieb Štúrovo
www.dosdanubia.eu
Domov seniorov Dolný Ohaj
www.domovsocialnychsluzieb.sk
Ľudské srdce Štúrovo
www.ludske-srdce.sk

OKRES ŠAĽA
Domov dôchodcov Šaľa

NZBD ASTRA n. o., Nové Zámky

Adresa: Nábrežná 22, 940 01 Nové Zámky
Web: www.novezamky.sk
Kontaktné informácie: nzbdastra@gmail.com, 035/692 33 00
(Miriam Orbisová), klobucnikova@nzbd.sk, 0901 704 054 (Petronela
Klobučníková)
Zriaďovateľ zaradenia: neverejný poskytovateľ sociálnych služieb
Typ podľa zriaďovateľa: nezisková organizácia zriadená NZBD, družstvo
Forma pobytu: celoročná pobytová
Kapacita: 84
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku: 37

Ďalšie zariadenia:

Adresa: Matunákova 2, 942 01 Šurany
Web: www.domovjesienka.sk
Kontaktné informácie: 0911 824 655 (Peter Bartovič – riaditeľ )
Zriaďovateľ zaradenia: Mesto Šurany
Typ podľa zriaďovateľa: štátne
Forma pobytu: celoročná pobytová služba na dobu neurčitú
Zariadenie slúži ako ZpS, DSS, útulok a poskytuje terénnou formou aj
opatrovateľskú službu, sociálnu službu, výdaj a rozvoz stravy do domácností a požičiavanie pomôcok.
Kapacita: 60 (z toho: 28 – ZpS, 32 – DSS)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: k uvoľneniu lôžka prichádza cca 1x – 2x/2 – 3 mesiace
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 1-, 2-, 3-, 4- aj 6-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra/manikúra externe
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: každodenne voľnočasové aktivity
zamerané hlavne na jemnú motoriku a biblioterapia, pravidelné akcie:
Fašiangy, MDŽ, Veľká noc, Deň matiek a otcov, Október - mesiac úcty
k starším, Katarínske posedenie, Mikuláš, stretnutia a vystúpenia počas
adventného obdobia – v rámci týchto aktivít sú pozývaní účinkujúci ako
spevácke skupiny, žiaci zo ZŠ, študenti z gymnázia, spolupráca s mestskou knižnicou, organizovanie Športovo nenáročnej olympiády pre
seniorov, Hodová zabíjačka
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: v ŽS osoby
s odkázanosťou najmenej V a so zdravotným postihnutím (Parkinsonova
choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho
typu etiológie, organický psychosyndróm ťažkého stupňa alebo kombinácia postihnutí)
Zariadenie sa nachádza v pokojnom prostredí s dobrou dostupnosťou
do centra mesta.

Adresa: Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa
Web: www.domovdochodcov.sala.sk
Kontaktné informácie: domovdochodcov@sala.sk, husvetyova@sala.
sk, 031/783 83 91 (Janka Hušvétyová – riaditeľka)
Zriaďovateľ zaradenia: Mesto Šaľa
Zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na vysokej
úrovni opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti.
Typ podľa zriaďovateľa: štátne
Forma pobytu: celoročná pobytová (ZpS), pobytová na určitý čas (ZOS)
Kapacita: 80 (z toho: 7 – ZpS, 5 – ZOS)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: jednolôžková izba – 21, dvojlôžková – 75
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 1- a 2-posteľové izby
Iné ponúkané služby: pedikúra, masáže, kadernícke služby, zariadenie
má aj rehabilitačný pavilón, kde klienti cvičia, rehabilitačná liečba predpísaná lekárom zahŕňa magnetoterapiu, elektroterapiu, liečbu ultrazvukom, parafínové zábaly
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: biblioterapia, arteterapia, individuálne aj skupinové rozhovory, kognitívna rehabilitácia, voľnočasové aktivity
(vyfarbovanie omaľovánok, skladanie puzzle, lúštenie krížoviek)
Komunikačný jazyk aj maďarský
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: všetkých, bez
ohľadu na diagnózy

Zariadenie je situované v tichej časti Šale, v tesnej blízkosti rieky Váh,
okolie ponúka možnosti na relaxačné prechádzky po hrádzi, rekreačný
rybolov, či vyhliadkové plavby po riek Váh. Úplne nová, veľkoryso riešená budova ponúka klientom ubytovanie vo veľkých 1- a 2-lôžkových
izbách, väčšina izieb má výstup na terasu. Okrem jedálne majú klienti
k dispozícii aj 4 kuchynky, spoločenskú miestnosť, fyzioterapeutický
pavilón s telocvičňou a veľkú záhradu s terasou. Samozrejmosťou je
24-hodinová odborná starostlivosť a návštevy rodiny a priateľov.

Zariadenie pre seniorov s ambulantnou formou pobytu
pri CZS Duslo a.s. Šaľa

Adresa: Centrum zdravotnej starostlivosti Duslo a.s. Šaľa
Web: www.sluzbyseniorom.sk
Kontaktné informácie: cabajseniori@gmail.com, 0948 354 380
Zriaďovateľ zaradenia: Občianske združenie Monika
Zriaďovateľ prevádzkuje aj Zariadenie pre seniorov s ambulantnou
formou pobytu Cabaj – Čápor a opatrovateľskú službu v domácnostiach
(v obciach Cabaj – Čápor, Močenok, Horná Kráľová a Hájske).
Typ podľa zriaďovateľa: neverejný poskytovateľ
Forma pobytu: ambulantná – denná
Kapacita: 30
Naplnenosť: 30
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 1
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Ubytovanie: nie
Ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova osobných vecí): áno
Záujmová činnosť pre seniorov: áno
Duchovná podpora seniorov: len duchovná podpora, keďže ide o dennú, nepobytovú formu
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: ľahšie stupne
demencie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba
Klienti majú dostupnú lekársku starostlivosť rôznych odborných lekárov (internista, neurológ, ortopéd, chirurg, kožný, krčný, rehabilitačný
lekár s komplexnou rehabilitáciou). Zariadenie zabezpečuje starostlivosť
o rodinných príslušníkov zamestnancov podniku Duslo a.s., a tiež aj
pre bývalých zamestnancov, ktorí potrebujú pomoc. Zariadenie je však
dostupné aj pre širokú verejnosť.
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Ďalšie zariadenia:

Penzión seniorov Orlík Močenok
www.penzionorlik.sk
Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok

www.mocenok.sk
Komunita kráľovnej pokoja – Kaštieľ Močenok
www.kkp.sk
Adventus, n.o., Močenok
www.adventus.sk
Zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov Vlčany
www.obecvlcany.sk
Domov sociálnych služieb Tešedíkovo
www.tesedikovo.sk

OKRES TOPOĽČANY
Dôstojnosť Horné Štitáre, o.z.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
R, D

Ubytovanie: 1- a 2-posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením
Iné ponúkané služby: manikúra, pedikúra, kaderník, rehabilitačné cvičenia – skupinové, individuálne, zabezpečenie uspokojenia duchovných
potrieb (návšteva farára)
Ďalšie činnosti: áno – úschova cenných vecí, osobné vybavenie – klient
si môže priniesť vlastnú elektroniku – TV, rádio, chladničku atď.
Záujmová činnosť pre seniorov: Klub dôchodcov, International meetings so zahraničnými študentmi, nácvik prác v domácnosti – pečenie,
zber byliniek, sadenie, spoločenské a kultúrne vyžitie – návšteva miestnej
reštaurácie, organizácia plesov, spolupráca s Tribečskou knižnicou,
Tribečským múzeom, výlety, tvorivá dielňa, vychádzky
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: Alzheimerova
demencia, Parkinsonov syndróm, starecká demencia
Zariadenie má družbu so Zps Penzión Jeseň Malé Kršteňany. Organizuje opekačky, plesy, výlety, integruje svojich klientov do prostredia komunity obce – spolupráca s obcou, kde miestni zariadenie aj jeho klientov
osobne poznajú. Zariadenie má novootvorenú obytnú časť s vlastnou
jedálňou a kuchyňou.

NÁRUČ Senior & Junior Solčany

kadernícke služby
Ďalšie činnosti: osobné vybavenie, úschova osobných vecí
Záujmová činnosť pre seniorov: muzikoterapia, tanečná terapia,
dielničky, spevácky krúžok
Prijímanie aj seniorov so špecifickými diagnózami: demencia
Alzheimerovho typu, Parkinsonova choroba a iné
Novovybudované zariadenie sa nachádza v ľahko dostupnej lokalite,
má upravenú záhradu, klientom sú k dispozícii dve sociálne sestry, zariadenie má vlastného lekára. Hneď vedľa zariadenia sa nachádza kostol.
Zariadenie disponuje certifikátom systému manažérstva kvality v oblasti
usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho
zabezpečenia ISO 9001:2008.

Ďalšie zariadenia:

Zariadenie sociálnych služieb „V kaštieli“ Horné Obdokovce

www.zssvkastieli.sk
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. Topoľčany

www.komfort.topolcany.sk
Môj domov Topoľčany
www.moj-domov.sk
Pokoj a zdravie, n.o. – zariadenie sociálnych služieb, Nitrianska
Streda
www.zariadeniepreseniorov.sk

OKRES ZLATÉ MORAVCE
Úsmev Zlaté Moravce
www.usmevdss.sk
Nádej Zlaté Moravce
www.nadejdss.sk
Svetlo, zariadenie sociálnych služieb Olichov www.zssolichov.sk
Dom sociálnych služieb Machulince
www.dssmachulince.sk

Adresa: Horné Štitáre 189, 956 03
Web: www.dostojnost.sk
Kontaktné informácie: lpalusova@dostojnost.sk, 0903 635 117 (Ľubomíra Palušová – riaditeľka)
Zriaďovateľ zaradenia: Nitriansky samosprávny kraj
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: celoročná pobytová
Súčasťou zariadenia je ZpS aj ŠZ.
Kapacita: 37 (z toho: 19 – ZpS, 18 – ŠZ)
Naplnenosť: 100 %
Počet čakateľov v poradovníku/približná čakacia doba na
umiestnenie: 6/podľa obsadenosti
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Adresa: 1. mája 47, 956 17 Solčany
Web: www.cssnaruc.sk
Kontaktné informácie: zastupkyna.solcany@naruczachrany.sk, 0917
404 066 (Mária Mäsiarová – zástupkyňa riaditeľky pre Náruč Solčany)
Zriaďovateľ zaradenia: Anna Ghannamová
Typ podľa zriaďovateľa: súkromné
Forma pobytu: pobytové
Kapacita: 39
Naplnenosť: 100 %
Približná čakacia doba na umiestnenie: cca 2 týždne
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Ubytovanie: 1-, 2- a 3-posteľové izby
Iné ponúkané služby: rehabilitácia, pedikúra, manikúra, masáže,

Spracovala redakcia friško
Zdroj informácií: dotazníky zaslané ZpS, internet
Foto: archív oslovených ZpS, pixabay.com
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R

Z REGIÓNU

ROZVOJ REGIÓNU

Zacielené na región ZÁPADNÉ SLOVENSKO

V

ieme si ľahko predstaviť život v dokonalom prostredí, kde by sa poskytovali iba kvalitné služby.
V drobných obchodíkoch by sa predávali zdravé
regionálne a farmárske produkty, školy so zamestnávateľmi by si vzájomne pomáhali v požiadavkách pre kvalifikovaný trh práce. Žili by sme zdravo, mysleli ekologicky
a zaujímali by sme sa aktívne o šport a kultúru. Po návrate do
reality zistíme, že i keď máme od tejto reality veľmi ďaleko,
občas už vidíme v regiónoch lietať prvé lastovičky zmeny.
Dlho sme rozmýšľali, kde by sa dal položiť základný kameň
pre vznik na skvalitnenie okolitého prostredia. Na začiatok je
potrebné pochopiť spôsob práce na strane ako súkromných,
tak verejných partnerov v regióne.
Predstavme si v súčasnosti naše regióny ako krajinu, cez
ktorú preteká rieka. Na jednom brehu vidíme v mestách či
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obciach množstvo podnikateľov, ktorí sami usilovne a intenzívne pracujú na kvalite svojich tovarov a služieb rôzneho
druhu. Sú medzi nimi drobní živnostníci, farmári a súkromné
spoločnosti rôzneho zamerania. Títo istí podnikatelia riešia
denne okrem produkcie množstvo problémov a požiadaviek.
Bojujú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, konkurenciou na miestom trhu, či so spôsobom, ako sa zviditeľniť
a zaujať.
Na druhej strane rieky stoja verejní partneri. Sú to napríklad mestá a obce, samosprávy, školy, tretí sektor a množstvo
iných. Verejné organizácie neustále spracúvajú množstvo
agendy, sú pod vplyvom termínov a zákonných povinností.
Školy sa denne starajú o výchovu a vzdelávanie, od tých najmenších detí až po dospelých vysokoškolákov. Sociálne zariadenia poskytujú opateru a zázemie starým, či postihnutým

ľuďom. Všetko sa deje vo vysokom tempe a ich práca často
nie je spravodlivo spoločensky ani finančne ohodnotená.
Keď sa však zamyslíme nad dennou náplňou takéhoto
množstva rôznych subjektov, vôbec im nemôžeme mať za zlé,
že každý sústredí sily na svoju hlavnú činnosť. Dostávame
sa do bodu, kde všetci produkujú, ale každý viac-menej za
seba. Priepasť ešte zväčšuje mentálne nastavenie komerčnej
skupiny podnikateľských subjektov oproti skupine poskytujúcej služby vo verejnom záujme. Ak sa chceme posunúť ďalej
v regionálnom rozvoji, je potrebné nájsť ochotu vzájomne
spolupracovať a hľadať spoločnú reč.
Vytvorili sme platformu na spoluprácu súkromných a verejných aktérov formou klastra. Ideou takéhoto klastra je
vytvárať a podporovať partnerstvá a väzby v regióne. Predstavujeme vám Klaster regionálneho rozvoja – západné

Slovensko. Naši členovia spoločne rozvíjajú aktivity najmä
v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, vzdelávania, sociálnej oblasti a podporných aktivitách. Spoločným
úsilím vytvárame podmienky pre synergický rozvoj subjektov z verejného a súkromného sektora na území západného
Slovenska. Ponúkame širokú ponuku inovatívnych služieb
pre rozvíjanie našich členov formou tlačených médií, organizovaním výstav a workshopov, publikovaním cez webové
platformy, organizovaním školení a mnoho iného.
Prezrite si náš profil na webe www.krr.sk a využite nové
možnosti vášho rozvoja s využitím regionálnej spolupráce.
Veríme, že myšlienkou budovania partnerstiev bude možné
vytvoriť nový spojený región naprieč územím západného
Slovenska.

(krr), foto: krr
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TOP MIESTA
Parková 1005, 924 01 Galanta

Ochutnajte naše vína tu, medzi stenami
presiaknutými dejinami!

FR-20180004-01

DEGUSTÁCIA VÍN
AKCIE
NARODENINOVÉ OSLAVY
SVADOBNÉ FOTENIE

www.esterhazygalanta.sk
56 www.frisko.media

0903 459 878

Z REGIÓNU

R

ZÁPADNÉHO
SLOVENSKA
O tom, že
Západoslovenský
kraj má množstvo
krásnych
a zaujímavých
miest, historických
i prírodných
pamiatok, niet
pochýb. Práve
bohatosť a pestrosť
tejto časti Slovenska
nás priviedla
k myšlienke
predstaviť si tie
najatraktívnejšie
miesta krajov,
v ktorých náš časopis
vychádza. Ktoré to
sú? Prečítajte si
o nich a len čo jar
ukáže svoje slnečnú
tvár, neváhajte ich
navštíviť.
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OKRES SENEC

BRATISLAVSKÝ
KLENOTY
OKRES

Senecké jazerá

Katedrála sv. Martina

Hrad Devín
Hneď nad naším hlavným mestom
sa týči krásny Devínsky hrad, ktorého
dejiny sa radia medzi tie najbohatšie
spomedzi všetkých našich hradov. Hrad

bol vybudovaný ako ochranná pevnosť
významných obchodných ciest, keďže
sa na tomto mieste pretínala Jantárová
a Dunajská cesta. V súčasnosti je hrad
sprístupnený širokej verejnosti aj počas
hlavnej sezóny, aj mimo nej. Hrad sa teší

veľkej návštevnosti, ročne je to viac ako
100 000 turistov. Od minulého roka je
sprístupnený pre verejnosť aj horný hrad.
K hradu vedie aj pekná cyklotrasa, ktorú
ocenia najmä milovníci cyklistiky.

K Sencu neodmysliteľne patria aj Slnečné jazerá, inak nazývané aj Senecké jazerá, ktoré sú vyhľadávaným lákadlom nielen
pre našincov, ale aj pre zahraničných turistov. Návštevníci tu
majú k dispozícii okrem skvelého kúpania aj rôzne športoviská,
bufety, diskotéky a veľa iných atrakcií.

Katedrála alebo Dóm sv. Martina sa nachádza v historickej
zóne Bratislavy a považuje sa za najväčší a zároveň najvýznamnejší kostol nášho hlavného mesta. Dóm sv. Martina
je vyhľadávanou turistickou atrakciou. Ide o trojloďovú stavbu, ktorá sa skladá z hlavnej lode a dvoch bočných. Z hlavného pôdorysu vystupujú ešte tri prístavby – kaplnka sv. Jána
Almutníka, kaplnka sv. Anny a južná predsieň. Významným
architektonickým prvkom chrámu je jeho západná vstavaná
veža, ktorá je ukončená neobarokovou helmicou.

OKRES MALACKY
Bobria hrádza – Kuchyňa

V malebnej obci Kuchyňa sa nachádza vyhľadávaná turistická atrakcia – Bobria hrádza. Ide o náučný
chodník, ktorý je situovaný okolo vodnej nádrže.
Ponad túto nádrž vedie 300-metrový drevený most,
ktorý sa ďalej napája na drevenú lávku. Hneď, ako sa
na ňom ocitnete, sa vám naskytne krásny výhľad na
malokarpatské vrchy. Východiskovým bodom pre
náučný chodník je obec Kuchyňa. Neďaleko kostola je rázcestie turistických trás a značená turistická
značka vás prevedie celým náučným chodníkom až
k vodnej nádrži. Čo sa týka náročnosti trasy, zvládnu
ju aj rodiny s deťmi.
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Kaštieľ – Bernolákovo

V Bernolákove sa nachádza nedávno zrekonštruovaný
kaštieľ. V minulosti bol v katastrofálnom stave, avšak nakoniec
sa dočkal rekonštrukcie a obnovy svojej zašlej slávy. Rekonštrukčné práce boli ukončené minulý rok a v súčasnosti je
v rukách súkromnej osoby. Tento kaštieľ patril pôvodne rodine
Esterháziovcov. Toto miesto navštevovala aj Mária Terézia, ba
dokonca v roku 1910 aj Theodore Roosevelt. V súčasnosti sa tu
nachádza reštaurácia, ktorá je zariadená v štýle Ľudovíta XIV.,
tenisové ihrisko, lukostrelecký a rybolovný areál.
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OKRES TRNAVA

OKRES PEZINOK

Anglický park –
Dolná Krupá

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Malokarpatská oblasť sa spája aj s množstvom kvalitných vín
a malých rodinných vinohradov. Ak máte chuť spoznať históriu
vinohradníctva, absolvovať prehliadku vínnej pivnice, vyskúšať
si rôzne vône vín, určite navštívte Malokarpatské múzeum,
ktoré sa nachádza priamo v Pezinku. Múzeum je umiestnené v pôvodnom vinohradníckom meštianskom dome, ktorý

bol postavený ešte v 17. storočí. Malokarpatské múzeum je
regionálne múzeum, ktoré sa špecializuje prevažne na dejiny
vinohradníctva a vinárstva v tejto oblasti. Okrem stálych expozícií múzeum organizuje aj veľa zaujímavých podujatí –napríklad Keramické trhy, Jablkové hodovanie, Pálenie jánskych ohňov či
Pezinské vínne pivnice.

Hrad Červený kameň –
Častá

Nad osadou Píla, na kremencovom
brale sa vyníma mohutný hrad Červený
kameň, ktorý bol postavený v polovici 13. storočia. Slúžil ako pohraničné
opevnenie chrániace západné hranice
Uhorska. Jeho majiteľmi boli pôvodne
Turzovci a neskôr Pálfiovci, ktorí na
hrade sídlili až do roku 1945. V súčasnosti je hrad vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku a je sprístupnený verejnosti.
Obdivovať v ňom môžete expozície,
ktoré podávajú pohľad na bývanie šľachty
a vývoj vojenstva.
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Pri kaštieli Dolná Krupá sa nachádza jeden z najkrajších parkov,
ktorý poskytne svojim návštevníkom
príjemnú atmosféru. Prechádzka
parku je skvelým spestrením dňa pre
páry, ale aj pre rodiny s deťmi, ktoré sa
v parku môžu vyblázniť. Tento dodnes
zachovaný park bol za čias Uhorska
jedným z najkrajších. Za jeho vytvorením stojí architekt Christian Henrich
Niebenom, ktorý ho v danom období
kreoval na základe najnovších anglických trendov. Celý park je tvorený
tak, aby vytváral harmonický celok.
Nájdete v ňom jazierka, aleje, stromy,
ale aj krásne záhony kvetov. V parku
sa nachádzajú aj vzácne dreviny ako
napríklad sekvojovec mamutí, ktorý má úctyhodnú výšku viac ako 45
metrov a jeho obvod kmeňa je takmer
5 metrov.

Mestská veža – Trnava

Jednou z hlavných dominánt mesta Trnava je
renesančná mestská veža, ktorá sa nachádza na námestí. Veža, ktorá má výšku 57 metrov a 8 nadzemných podlaží, sa začala stavať v roku 1574. Pôvodne
slúžila ako rozhľadňa, ktorá mala prispieť k bezpečnosti mesta. Ak si túžite vychutnať unikátny pohľad
na mesto, Trnavskú rovinu či Malé Karpaty, potom
určite túto vežu navštívte. Aj keď budete musieť
prekonať 143 schodov, určite sa vám táto námaha
vyplatí. Vyhliadková ochodza sa nachádza vo výške
približne 29 metrov. Na vrchole veže sa nachádza
pozlátená socha Panny Márie – Immaculaty, ktorá
má znázornenú tvár vpredu i vzadu, čo symbolizuje
to, že sa nikdy neobracia k mestu chrbtom a rovnako ochraňuje všetkých mešťanov. Na piatom
poschodí mestskej veže sa nachádza jedinečný
mechanický hodinový stroj z dielne Franza Langera.
Ak sa rozhodnete navštíviť mestskú vežu v Trnave,
uvidíte i expozíciu venovanú mladším aj starším dejinám mesta, expozíciu venovanú histórii mestskej
veže či expozíciu venovanú významným osobnostiam mesta. Mestská veža je verejnosti prístupná
počas letného i zimného obdobia.
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OKRES HLOHOVEC

OKRES SENICA
Bazilika Sedembolestnej
Panny Márie – Šaštín-Stráže

Jedna z najvýznamnejších bazilík na našom
území sa nachádza v Šaštíne. Táto bazilika sa
začala stavať už v roku 1736 a v súčasnosti je
vyhľadávaným turistickým miestom. Ročne ju
navštívia tisícky turistov nielen zo Slovenska, ale
aj zo zahraničia. Okrem toho je bazilika vyhlásená
aj za pútnické miesto bratislavskej eparchie. Duchovným lákadlom pre turistov je okrem iného
hlavne socha Panny Márie, ktorá by mala byť
zázračná, čo potvrdil aj pápež Urban VIII. v roku
1733 svojím dekrétom. Slávnostné vysvätenie
a otvorenie kostola postaveného v barokovom
slohu prebehlo v roku 1764. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnila aj Mária Terézia so svojím
manželom Františkom I. Lotrinským. V bazilike
môžete obdivovať šesť bočných oltárov a hlavný
oltár z červeného mramoru. Pri bazilike sa nachádza aj kláštor. Obe budovy sú vzájomne spojené
arkádovou chodbou.

Vyhliadka Šianec –
Hlohovec

Na južnom okraji mesta sa
nachádza prírodná vyvýšenina,
ktorá ponúka asi najkrajší výhľad
nielen na mesto Hlohovec, ale
aj na celú rovinu tiahnucu sa od
Trnavy až po Piešťany. Celkový
dojem z výhľadu na okolitú prírodu ešte viac umocňuje pohorie
Malé Karpaty. Táto vyhliadka
bola vybudovaná v roku 2005
a stále láka množstvo turistov.
Dostať sa na ňu môžete autom,
bicyklom alebo peši.

OKRES GALANTA
Hvezdáreň a planetárium –
Hlohovec

Vodný mlyn Jelka

Na brehu Malého Dunaja, v malebnej, neporušenej prírode sa
nachádza unikátny vodný mlyn. Pôvodne lodný mlyn bol v roku
1905 prestavaný na kolový mlyn a dnes sa radí medzi najvzácnejšie technické pamiatky, ba dokonca za raritu v strednej
Európe. Kolový mlyn v Jelke, inak nazývaný aj Némethov mlyn,
sa nachádza v blízkosti skanzenu, ktorý podáva obraz o poľnohospodárskej minulosti obce a o živote roľníkov v danej lokalite.
Vodný mlyn aj skanzen sú prístupné návštevníkom aj počas
letnej, aj počas zimnej sezóny.

Kaštieľ v Galante

V Galante sa nachádza monumentálny neogotický kaštieľ,
ktorý v roku 1663 vybudoval rod Esterháziovcov. Tí boli považovaní za jeden z najbohatších a najváženejších rodov v Uhorsku. Najprv bol kaštieľ postavený v renesančnom slohu, avšak
pri prestavbe v 19. storočí získal nádych romantickej anglickej
gotiky. V súčasnosti je kaštieľ zakonzervovaný a o jeho záchranu sa snaží Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante.
Súčasťou kaštieľa je aj anglický park.

Hlohovec sa okrem iných zaujímavostí môže
pýšiť aj tým, že má hvezdáreň a planetárium. Iba
tak pre zaujímavosť: na Slovensku sa nachádza
iba 19 hvezdární a 5 planetárií. Ak túžite pozorovať slnko či nočnú oblohu, potom toto miesto
určite nevynechajte na svojom zozname atrakcií.
Okrem toho hvezdáreň pravidelne organizuje
rôzne podujatia a prednášky. Vo vstupnej hale
sa nachádzajú výstavy venované astronomickej
tematike a na kupole je možné premietať umelú
oblohu, slnko, mesiac či hviezdy. Okrem toho
môžete v hvezdárni získať aj množstvo informácií
o tom, ako vznikli a ako sa vyvíjali hviezdy, súhvezdia a možno sa dozviete aj nejakú zaujímavú
legendu. Veľmi zaujímavá je aj pôsobnosť v rámci
vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. Hvezdáreň
a planetárium totiž organizujú rôzne podujatia
pre deti, vďaka ktorým sa môžu hravou formou
dozvedieť zaujímavé informácie o Slnku, Mesiaci,
hviezdach či súhvezdiach.
Martina Zvolanská, Foto: wikimedia.org, Michal Jakubský, archív KRR
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NA
Z
REGIÓNU
NÁVŠTEVE

INVESTUJTE DO BUDÚCNOSTI

+421 948 716 143
veerimmo@gmail.com

eco garden village

Národný park
Donau-Auen len
na skok od hraníc
láka na objavné
expedície
a rodinné výlety

NA NÁVŠTEVE

R

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!
PRE PRVÝCH TROCH VLASTNÍKOV

KDE:
KESZTHELY-KERTVÁROS

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

ODOVZDANIE:
ZĽAVA Z CENY VONKAJŠÍ BAZÉN
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JESEŇ 2018

CESTA DO
PRAVEKU VEDIE
POPRI DUNAJI
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NA NÁVŠTEVE

NA NÁVŠTEVE

Zvierací raj
Tok Dunaja od Viedne po náš Devín patrí k posledným neregulovaným úsekom tohto európskeho veľtoku. 36-kilometrová
časť úseku voľne tečúceho Dunaja je súčasťou rakúskeho národného parku Donau-Auen. V preklade by jeho názov znel Dunajské luhy. Okolitá nížinná krajina s typickými lužnými lesmi je
významným migračným biokoridorom. Luhy, tône, podmočené
lúky a staré temné ramená Dunaja sú ako vystrihnuté z legendárneho filmu Cesta do praveku. Z močiarov sa ozýva melodické
kŕkanie rôznych druhov žiab. V presvetlených riedkych lesoch
narastá do mohutných rozmerov jeleň lesný, v podraste možno
zazrieť diviaka a v nespočetných ramenách Dunaja sa po dlhých
desaťročiach znovu udomácnil bobor vodný. Pozdĺž svahov
lesa a v močaristom prostredí podmočených lúk žije niekoľko
druhov užoviek aj ohrozená korytnačka močiarna. Počas vodných expedícií v Národnom parku Donau-Auen sa návštevníci
stretnú so živými exemplármi veľkých vandrujúcich riečnych
škľabiek alebo aspoň s ich stopami v bahne. Haja tmavá, tmavo
sfarbený vták veľkosti kane, je odkázaný na otvorenú a čiastočne
otvorenú krajinu s vodnými plochami a lesom. Je to typický vták
lužnej krajiny a národný park Donau-Auen je územie s najväčším výskytom tohto dravca v Rakúsku. V minulých rokoch sa
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Otváracie hodiny:
21. marec – 29. september:
9.00 – 18.00 hod.
Adresa: schlossORTH
Nationalpark-Zentrum
A-2304 Orth/Donau
Tel.: +43 02212/3555
E-mail: schlossorth@donauauen.at

ODKIAĽ VYRAZIŤ

V

ýchodiskovým bodom väčšiny expedícií je centrum
národného parku – zámok Orth (Schloss Orth).
Autom sa sem z Bratislavy dostanete tak, že za
Hainburgom prejdete cez most na druhú stranu
Dunaja a ďalej budete pokračovať v smere Engelhartstetten
– Pframa – Orth an der Donau, prípadne hneď za mostom
odbočíte doľava a dostanete sa do Orthu paralelnou trasou
cez Stopfenreuth. V priestoroch zámku Orth si môžete pozrieť multimediálnu výstavu o lužných lesoch „DonAUräume“, vlastivedné múzeu museumORTH, ktoré sa venuje
histórii malebnej obce Orth an der Donau, môžete sa tu
vyštverať na vyhliadkovú vežu, či rezervovať si skupinové
výlety a jednotlivé programové bloky z ponuky národného
parku. Súčasťou príjemného zámockého areálu je Schlossinsel (Zámocký ostrov), kde sa počas okružnej prehliadky so
sprievodcom alebo osamote zoznámite s typickými zvieratami biotopu lužnej krajiny, ktoré môžete pozorovať celkom zblízka. Veľkým zážitkom je pozorovanie dunajských
rýb v ich prirodzenom prostredí, v podvodnom prírodnom
akváriu. Vrelo odporúčame!

R

v dunajských luhoch podarilo dokonca úspešne zahniezdiť orliakovi morskému, čím vznikla nádej, že sa tu najväčší druh orla
usídli natrvalo. Miniatúrnej ríši hmyzu dominuje neprehliadnuteľný roháč, ale aj rôzne druhy vážok, motýľov a modlivka. Svoj
domov tu našiel aj rak riečny. Na štrkovitých plážach pozdĺž
rieky sa možno veľmi vzácne stretnúť aj s veľkým exotickým
pavúkom strehúňom. Na suchých trávnatých porastoch sa dá
veľmi zriedkavo zazrieť jeho príbuzný strehúň škvrnitý – najväčší pavúk strednej Európy. V bujnej vodnej vegetácii alebo
pod mŕtvym drevom na svoju korisť číha šťuka. V sladkých dunajských vodách prežíva aj silne ohrozený jeseter malý či boleň
dravý – jediná dravá kaprovitá ryba Európy.

Divoká krása lužných lesov

Bežnými stromami často zaplavovanej lužnej vegetácie sú
bresty, vŕby a topole. Tieto spolu vytvárajú takzvaný mäkký
lužný les. Na podmáčaných plochách sa darí aj trsti, ktorá tu dorastá až do výšky 4 m. Celkový kolorit okolitej krajiny dotvárajú
rôzne druhy travín, krov, popínavých rastlín, vodných kvetov
a lúčnych bylín. Životodarnou miazgou tejto krajiny je Dunaj.
Početné vodné plochy sú navzájom pospájané podľa výšky hladiny vody. Sú tu prietokové vedľajšie ramená a nánosmi zanesené
staré ramená. Medzi nimi sa nachádzajú plochy porastené bujfriško 1/2018 67
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ným lužným lesom. Zvláštnosťou sú tzv. „horúce stanovištia“,
lokality podobné stepným biotopom, ktoré sa rozprestierajú
na suchých plochách. Uprostred lesov sa rozprestierajú tiež
druhovo bohaté lúky, ktoré tu ľudia zakladali už pred stáročiami.
Na vyššie položených miestach mimo dosahu častých záplav
sa rozprestiera takzvaný tvrdý lužný les. Je tvorený drevinami
dub, javor, jaseň a lipa. Platia tu zásady prirodzenej obnovy lesa,
s cieľom čo najviacej eliminovať nepôvodné druhy drevín, ako
sú napr. agát a hybridy topoľov. Jediným tolerovaným „drevorubačom“ je tu bobor. Vedľajšie ramená, ležiace na ľavom brehu
Dunaja, predstavujú väčšinou zanesené vodné plochy, cez ktoré
kedysi prúdila dunajská voda. Preložením dunajského koryta
a regulačnými zásahmi v 70. rokoch 19. storočia sa od hlavného
toku oddelili, zarástli vodnými rastlinami a premenili sa na močiare. Tieto mokrade tvoria stanovištia s najbohatšou druhovou
pestrosťou rastlín v Európe.

Z úrovne vodnej hladiny

Dunaj s jeho ramenami si najlepšie užijete počas dobrodružného splavu – pri veslovaní v kanoe či v raftových člnoch mŕtvymi ramenami alebo počas plavby proti prúdu na lodi Tschaike. Pre návštevníkov sú v období od apríla do októbra v ponuke
nezabudnuteľné kombinované výpravy – od výletu na raftoch
pre skupiny dospelých alebo rodiny, cez plavbu na kanoe po
bočných ramenách alebo skupinovú plavbu na člne po otvorenom Dunaji, až po výlet motorovou loďkou z Viedne do tichých
zákutí národného parku. Plavby trvajú od 3 do 6 hodín, treba sa
na ne prihlásiť niekoľko dní vopred vyplnením elektronického
formulára alebo telefonicky.

R

D

Otváracie hodiny:
ruhým dôležitým
7. marec – 28. október:
východiskovým
streda až nedeľa, 10.00 – 18.00
bodom pre výlety
Adresa: nationalparkhaus
a túry je návštevníc- wien-lobAU, 1220 Wien,
Dechantweg 8
ke centrum Lobau – vstupná brána do Donau-Auen
Tel.: +43 1/4000-49495
nachádzajúca sa na druhom E-mail: nh@ma49.wien.gv.at
konci národného parku,
v 22. viedenskom obvode. Netradičný pohľad na lužnú krajinu poskytne záujemcom zvuková výstava „tonAU“ a film
o luhoch v priestoroch „AU-kina“.
Sprievodcovia národného parku majú v ponuke viacero
špeciálnych tematických programov pre skupiny a školské
kolektívy. Po predchádzajúcom dohovore dokážu zorganizovať program aj pre skupiny hovoriace po slovensky.
Na webovej stránke národného parku www.donauauen.
at v časti Kalendár nájdete bohatý program na marec, apríl
aj máj. Na organizované prírodovedné vychádzky sa treba
prihlásiť vopred priamo na webovej stránke vyplnením
online formulára alebo telefonicky aspoň 3 dni vopred.

Na vlastnú päsť – pešo aj na bicykli
Pre tých, ktorí sa rozhodli spoznávať územie Donau-Auen na
vlastnú päsť, je k dispozícii rozsiahla sieť značených chodníkov
s podrobnými popismi turistických trás. Ponúka sa tiež možnosť spojiť návštevu parku s cykloturistikou a využiť jestvujúce
cyklotrasy z Bratislavy priamo do obce Orth an der Donau. Táto
nenáročná trasa vedie cez hraničný prechod Berg, Hainburg,
za Hainburgom cez most Donau-Brücke po dunajskej hrádzi,
pozdĺž nádherných prírodných scenérií dunajských ramien
a luhov. Ďalšou možnosťou je prechod cez Cyklomost Slobody
v Devínskej Novej Vsi, ďalej popri zámku Schloss Hof a zámku
Schloss Niederweiden v smere k mostu Donau-Brücke a potom po hrádzi Dunaja až k obci Orth an der Donau. Pri dlhších
túrach si môžete rozložiť stan a ohnisko na jedinom verejnom
táborisku na lúke pri Au-Terasse pri obci Stopfenreuth. Lužná
terasa je dvojposchodová terasovitá platforma umiestnená tesne
pri Dunaji. Návštevníkom poskytuje výhľad na Dunaj a okolitú
krajinu a v bezprostrednej blízkosti sa nachádza prírodná pláž
na brehu Dunaja.

68 www.frisko.media

friško 1/2018 69

MAJESTÁTNY JELEŇ V NÁRODNOM PARKU

R

NA NÁVŠTEVE

70 www.frisko.media

NA NÁVŠTEVE

R

Juraj Haruštiak
Zdroj a foto: www.donauauen.at
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Ako mladé dievča
z Malaciek
vo svete úspech našlo

R

ZAČALO SA TO
S BÁBIKAMI...

Laura Spörerová pri svojom obraze

72 www.frisko.media

M

alá Laurinka sa hrá s bábikami, pastelkami
maľuje sukničky a šveholí mame, rovnako
krásnej ako dcéra, že raz bude kresliť šaty
pre všetkých ľudí. Tak akosi sa začínal
príbeh v ranom detstve Laury Spörerovej
(24) z Malaciek. Fotografka, dizajnérka,
módna návrhárka, maliarka. Ak by niekto pred rokmi povedal,
že dievčatko o veľkej kariére sníva, tak dnes by priznal, že sen sa
splnil. Navyše, vo svete získala oveľa, oveľa viac...

Dievča už v detstve vedelo, že cíti a často aj koná inak, ako sa
od nej očakáva. Rada lámala spoločenské konvencie v koníčkoch a, priznajme otvorene, aj v správaní. Mama Silvia si najskôr z dcéry trhala vlasy, ale časom si povedala, že z decka, čo
sa nevie spratať do kože, si treba urobiť prémiový kus – a začala ju podporovať v umení. „Ľudia na Slovensku sú veľmi konzervatívni, možno aj preto mi nerozumeli,“ hovorí Laura Spörerová.
„Mám svoj štýl, líši sa od klasických, ktoré sa vyučujú v škole. Keď
som odišla do Holandska a začala bývať v Amsterdame, splnil sa mi
friško 1/2018 73
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sen. Nikdy som si nemyslela, že nájdem takú skupinu ľudí ako ja. Sú
otvorení a veria mi, určite aj preto sa mi darí, že ma podporujú.“
Laura spolupracovala s Nicol Lustolin, redaktorkou talianskej
agentúry časopisu Playboy, kde zverejnili jej fotografie, mala
módnu prehliadku na New York Fashion Week 2017 – Slovak
Night, viacero výstav v Trenčíne, Prešove, Bratislave aj v holandskom Haagu.
Žije v krajine tulipánov a veterných mlynov. Nie z roztopaše, ani preto, že by Slovensko bolo pre ňu malé, ale predsa len
– inak sa tam robí umenie. Začala študovať na odevnej priemyslovke v Trenčíne, potom prestúpila na podobnú školu do
Brna, odbor módny návrhár, a to bol odrazový mostík do sveta
módy a umenia. Holandský Amsterdam, zrejme najliberálnejšie
mestom v Európe, videla ako svoj domov, hoci tam nikdy predtým nebola. Laura v tom prostredí vetrila prácu, neobmedzené
príležitosti aj nádych romantiky.
„Najviac zo všetkého milujem maľovanie,“ vysvetľuje pre friško
Laura a čosi pri tom vystrihuje. Sama nevie, čo to ešte bude.
„Napĺňa ma, robí šťastnou, dáva mi to zmysel života. Umenie je pre
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mňa ako terapia. Keď cítim nutkanie, musím tvoriť, hocičo, čo mi
príde pod ruku – maľujem, robím masky, rozoberám, lepím, prerábam, vystrihujem. Milujem ten proces skúšania, cibrenia niečoho
nového – materiálu, techniky, odevov.“
Vo frišku nás bola pozrieť narýchlo, doniesla fotografie,
kresby, niektoré vám ponúkame. Na Slovensku je len na skok,
otvára ďalšiu výstavu v galérii pod Michalskou bránou v centre
Bratislavy. Pár dní pobudne a šup znova do Holandska, opäť do
kotla, kde sa kolotoč alternatívneho umenia, kde vidieť nevídané, neustále točí.
Všetko, čo Laura robí – fotografie, obrazy, masky, odevy, či
doplnky, sú plné avantgardy. Napriek tomu, že v New Yorku
sú zvyknutí hádam na všetko, predsa ich vlani zaujala. Okamžite sa stala stredobodom podujatí a boli jej plné noviny.
Dobrým znamením je, že mnohé diela sa ešte počas výstav
a prehliadok predajú. Ľudia sú ochotní zaplatiť za jedinečné
kúsky. Neoslovuje teda len umelcov, ale aj bežných ľudí, ktorí
nemusia vedieť, o aký štýl ide, ale obraz, či fotografia v nich
vyvolá emóciu. A umenie je predsa celé o vnemoch.
-mf- Foto: archív L. Spörerovej
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ZVLÁDATE IT?
ALEBO INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
OVLÁDAJÚ VÁS?

V

šadeprítomné digitálne
technológie sa stali
prirodzenou súčasťou našich životov.
Moderné zariadenia
sú dostupné pre široké
masy ľudí, a dochádza k paradoxu, kedy
máme v rukách nástroje, ktoré nám
dávajú obrovský potenciál, ale nevieme ho využiť. V mnohých situáciách si
vystačíme s intuíciou či dobrou radou
z internetu. Ak sa však chcete posunúť
v kariére, rozšíriť si svoju kvalifikáciu,
nájsť si lepšie zamestnanie, zefektívniť
podnikanie či len využívať všetky funkcie softvéru, za ktorý ste si zaplatili,
a naučiť sa niečo nové, je lepšie obrátiť
sa na odborníkov.

IT zručnosti
na ceste za kariérou
Firmy dnes od uchádzačov o zamestnanie štandardne očakávajú, že budú ovládať
prácu v operačnom prostredí Windows
a základné nástroje kancelárskeho balíka
Microsoft Office. Ak nepoužívate posledné
dostupné verzie na trhu, pri zmene zamestnania sa ľahko môže stať, že budete v nevýhode. Je preto dobré, aby ste sa aktívne
zaujímali o možnosti dovzdelať sa individuálne ešte predtým, ako nastúpite. Špecifické
požiadavky firiem na IT zručnosti tiež

nemusia byť prekážkou. IT kurzy poskytujú
dostatok možností nadviazať na vaše súčasné vedomosti a doplniť si tie chýbajúce.

Netušené možnosti
v IT pre všetkých
Kým v minulosti boli niektoré činnosti
striktne vykonávané odborníkmi, ktorí na
to mali príslušné školy, dnes stačí ten správny softvér a zručnosti. Máte svoju firmu
a radi by ste ju propagovali na sociálnych
sieťach? Chcete si vytvoriť vlastné webové
stránky? Páčilo by sa vám robiť skvelé fotky,

E-learning je vhodný napríklad pre
samoštúdium či
zdokonalenie sa
v najpoužívanejšom
kancelárskom balíku
Microsoft Office.

TRI OTÁZKY PRE ANDREU HORÁČKOVÚ, RIADITEĽKU IT ŠKOLIACEHO STREDISKA GOPAS V BRATISLAVE

Čo je trendom v IT vzdelávaní? Klasické učebne
alebo e-learning?
Napriek pokroku v IT je
o klasický spôsob výučby
v učebniach s lektorom stále
záujem. E-learningové kurzy
sú vhodné pre záujemcov, ktorí sa dokážu dobre orientovať
v online prostredí a v prob-
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lematike sú už čiastočne
zorientovaní. Kurzy dostupné
napríklad na www.elearning.
gopas.cz/sk/ sú špeciálne
navrhnuté na samoštúdium
a rozvrhnuté do niekoľkých
úrovní. Obsahujú vstupné
testy, aby záujemcovi pomohli
identifikovať témy, ktoré sa
potrebuje naučiť. Majú jednoduchú štruktúru a navigáciu,
umožňujú ľahké vyhľadávanie
tém podľa kľúčových slov.
Limitom e-learningových
kurzov je, že neumožňujú
okamžitú osobnú interakciu
s lektorom a networking
s ďalšími účastníkmi, s ktorý-

mi si možno vymieňať skúsenosti.
V učebni je vždy možnosť položiť
otázku, riešiť svoj špecifický problém a v neposlednom rade spoznávať nových ľudí s podobným
zamestnaním alebo záujmami.
E-learning je vhodný napríklad
pre samoštúdium či zdokonalenie
sa v najpoužívanejšom kancelárskom balíku Microsoft Office.
Ďalšou možnosťou je využiť
hybridné vzdelávanie tzv. blended
learning, ktoré kombinuje štandardnú výuku v učebniach s e-learningom. V našom školiacom
stredisku máme k dispozícii aj
tzv. mobilné učebne s kvalitnými
notebookmi prepojenými do

bezdrôtových sietí, ktoré môžeme
postaviť kdekoľvek na Slovensku
podľa priania zákazníka.

Ako si správne vybrať školiace centrum?
Otázka výberu školiaceho
strediska by nemala byť zameraná
len na najvýhodnejšiu cenu. Predovšetkým pri špecializovaných
kurzoch je vhodné overiť si, či
stredisko má oficiálny status autorizovaného partnera. Všetky veľké
značky ako napríklad Microsoft,
Oracle, IBM, Hewlett Packard
Enterprise, HP Inc., Adobe či
Autodesk si starostlivo vyberajú
a testujú svojich partnerov. V prí-

pade, že uchádzač kurzu bude
potrebovať medzinárodne platný
certifikát, je vhodné overiť si, či
školiace centrum je zároveň autorizovaným testovacím strediskom,
ktoré vydáva takého certifikáty.
O ktoré kurzy je najväčší
záujem?
Kurzy z oblasti kancelárskeho
balíka Microsoft Office patria
podľa našich skúseností medzi
najobľúbenejšie. Práve preto sa
o túto oblasť kurzov neustále
staráme, aktualizujeme ich a dopĺňame o aktuálne novinky. Osnovy
kurzov obohacujeme o zaujímavé
vychytávky, ktoré nielen uľahčujú

prácu s počítačom, ale zároveň
aj zabavia. Zdôraznila by som, že
väčšina kurzov z oblasti Microsoft Office pomôže absolventom
v príprave na certifikáciu špecialistov pre Microsoft Office (MOS
– Microsoft Office Specialist)
alebo európsky vodičský preukaz
na počítače (ECDL – European
Computer Driving Licence).
Obľúbené sú aj tzv. DTP dielne.
Sú pre záujemcov, ktorí chcú
robiť letáky, časopisy a podobne,
ale nie sú rozhodnutí, v akých
programoch. Ukážeme im viacero
možností a v rámci workshopu si
vyskúšajú aj kompletné vytvorenie jednoduchej tlačoviny.
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pekné prezentácie, točiť videá? Radi
píšete a chceli by ste si založiť časopis
na webe? Na trhu je dostupných dostatok kurzov, ktoré vám to umožnia.

IT blízke a vzdialené
Práve masové rozšírenie technológií v bežnom živote spôsobuje, že
aj z laikov sa stávajú administrátori,
ktorí si nastavujú svoje zariadenia,
sťahujú softvéry, aplikácie, spravujú
účty na sociálnych sieťach. Všetko je
ľahko dostupné, stačí klikať. Aj keď
sa otázka bezpečnosti na internete
často skloňuje, je zanedbávaná a pre
mnohých vzdialená. Správne používanie softvérových nástrojov je jednou
z ciest, ako predísť možným hrozbám.
A ďalší dôvod, prečo sa zaujímať
o vzdelávanie v oblasti IT, ktoré vás
naučí aj bezpečne a efektívne sa pohybovať na internete. Špecifické kurzy

určené pre koncových používateľov
prijateľnou formou poskytujú kvalifikované informácie o problematike
bezpečnosti informačných technológií, prehľad o najväčších hrozbách a učia, ako rozpoznávať riziká,
predchádzať im a prípadne sanovať ich
následky.

Stavebný software Kalkulus
Staviate? Projektujete? Investujete?

Ste PC alebo Mac?
Chceli by ste zmenu, no obávate sa,
že vaše zvyky s operačným systémom
sú tak vžité, že nový Mac nebudete
vedieť používať? Prechod z PC na
Mac vám uľahčia odborní lektori,
ktorí vám pomôžu pochopiť filozofiu
systému Apple macOS a jeho výhody alebo nevýhody oproti Microsoft
Windows. V prípade potreby poskytnú aj individuálne konzultácie pre
všetky dostupné možnosti operačných
(me), foto: autor, GOPAS
systémov. 

Kalkulus je moderný európsky software
na prípravu a riadenie stavieb
Vyberáte stavebný
software?

Výkaz výmer

Scenár Vašich stavieb

Technologická špička
za najvýhodnejšiu
cenu na trhu

Harmonogram
stavebnej výroby
Čas sú peniaze

Práca
v počítačovej sieti
Integrácia nemá
alternatívu

Kalkulácia
a ponukový
rozpočet

Vždy viete, za čo staviate

Evidencia výroby
a fakturácia
Práce a dodávky pod
kontrolou

Odporúčané ceny
stavebných prác
Kvalitné informácie =
kvalitná stavba

Príprava, plánovanie
a sledovanie zdrojov
stavby
Stavajte so ziskom

Aktuálne ceny
stavebných
výrobkov
Všetko na jednom
mieste

Stiahnite si DEMO verziu alebo nás kontaktujte.
Program Vám radi nezáväzne predvedieme.
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Ako na to:

Mrazené jahody dajte do kastrólika a nechajte variť na miernom ohni. Pridajte
med, citrónovú šťavu a ponorným mixérom rozmixujte na jahodovú omáčku, do
ktorej nasypte rozlámanú čokoládu. Po 10
minútach dobre rozmiešajte, aby neostali
hrudky. V kuchynskom robote vyšľahajte
do tuha šľahačku. Jahodovo-čokoládovú
zmes prelejte do väčšej misky a postupne
kuchynskou stierkou všľahávajte (jemne!)
hotovú šľahačku. Následne nalejte do
ozdobných pohárikov a nechajte stuhnúť
v chladničke. Po vytiahnutí môžete ozdobiť
penu čerstvým ovocím, pusinkou alebo
raffaellom.

Multifunkčný kráľ
vašej kuchyne

JAHODOVÁ
PENA
Čo potrebujete:

200 g mrazených jahôd
200 g bielej čokolády
2 PL medu
1 PL citrónovej šťavy
500 ml šľahačkovej
smotany 40 % Kunín
25 g masla 82 %

MALINOVÉ

Multifunkčný tyčový mixér
SENCOR - SHB 5501CH

www.sencor.sk

• mixuje, seká, strúha, krája, šľahá, ale hlavne to robí rýchlo a jednoducho
• mixér využíva špičkovú technológiu TITANIUM Quad Blade pre maximálny výkon a efektívnosť
• extra tichý, ale výkonný 1 000 W motor s plynulou reguláciou až 20 rýchlostí a so 6-ročnou zárukou
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Čo potrebujete:

Ako na to:

Cesto:
500 g hladkej špaldovej múky
250 ml mlieka
40 g mletého trstinového cukru
1 vajce
3 vaječné žĺtky
42 g droždia
4 PL kokosového oleja bez chuti do cesta
+ olej na vyprážanie (kokosový, alebo
akýkoľvek, ktorý doma bežne používate)
4 PL rumu
štipku soli
troška citrónovej kôry
1 KL trstinového cukru

Pripravte si droždie zo 100 ml
vlažného mlieka, kocky droždia, 1 KL
trstinového cukru a nechajte ho postáť
na teplom mieste. Následne do väčšej
misky (ja používam pri kysnutom ceste
kuchynský robot s hákom) vylejte aktívne droždie, zvyšok mlieka – 150 ml, olej,
vajce spolu so žĺtkami, práškový cukor,
soľ, citrónovú kôru a všetko spolu dobre
premiešajte. Postupne pridávajte múku.
Cesto na donutky nechajte kysnúť na
teplom mieste v miske dobre vysypanej
múkou, prikryté potravinovou fóliou. Ak
máte misku-kysku, použite tú.
Cesto si následne rozvaľkajte na
hrúbku 1,5 cm a vykrajujte kruhy
a v nich menšie kruhy. Pražte ich v staršom hrnci. Na začiatok stačí, ak je cca

Malinová omáčka:
200 g mrazených malín
100 g práškového cukru
šťava z 1 citróna

do výšky 1 cm. Donutky vkladajte do
hrnca dole hlavou (tá časť, na ktorej donutka kysla, musí byť teraz hore). Hrniec
prikryte a za 20 sekúnd otočte – bez
pokrievky. Donutky sú rýchlo urobené,
nechajte ich odkvapkať na kuchynskej
utierke.
Malinovú polevu pripravíte veľmi
jednoducho. V hrnci nechajte uvariť
mrazené maliny, ktoré následne prepasírujte cez jemné sitko. Do vrelej šťavy
pridávajte práškový cukor. Ak sa vám
bude zdať zmes ešte riedka, pridajte
cukor – nezabudnite však aj na citrónovú šťavu.
Vrchy donutiek namáčajte v poleve
a detičky nechajte ozdobiť ľubovoľným
posypom vrchy.
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ZDRAVÉ DONUTKY

G

TIP:

BON APPÉTIT

Do dresingu môžete pridať
1 ČL dijonskej horčice,
dresing tak získa ráz.

JARNÝ
ZEMIAKOVÝ
ŠALÁT

2

porcie
Čas prípravy: 35 minút
Čas varenia: 15 minút

S CITRÓNOVÝM DRESINGOM
Ako na to:

Čo potrebujete:

Dresing:
Vytlačte citrón. Umyte bylinky, odstráňte
stopky a nakrájajte najemno. Zmiešajte
všetky zložky a pri miešaní pridajte
citrónový olej. Ochuťte soľou a korením.

Na dresing:
1 veľký bio citrón
1 ČL medu
1 – 2 strúčiky cesnaku
(podľa chuti)
40 ml citrónového oleja
2 ČL nasekaných bylín,
napr. kôpor, petržlen,
tymian
soľ a korenie

Zemiaky umyte a celé ich uvarte v hrnci
v dostatočnom množstve jemne osolenej
vody do mäkka. Fazule umyte, očistite
a uvarte v druhom hrnci s vodou. Umyte,
vyčistite a nakrájajte reďkovky. Umyte
a očistite valeriánku poľnú. Nechajte
varené zemiaky mierne vychladnúť, potom
ošúpte a nakrájajte na kocky. Všetko jemne
zmiešajte a zalejte dresingom.

4

porcie
(12 – 14 bochníkov)
Čas prípravy: 25 minút
Čas varenia: 10 minút

TVAROHOVÁ
PLACKA

KOLÁČ

ZO ZAKYSANÉHO MLIEKA
Ako na to:

SO ZELENÝM ŠALÁTOM
Čo potrebujete:
1 malú cibuľu
3 PL masla
300 g tvarohu
125 g kyslej smotany
1 vajíčko

130 g špaldovej/celozrnnej špaldovej
hladkej múky
1 PL olivového oleja
soľ a korenie

Ako na to:
z tvarohovej plnky a pečte ich až do
zlatohneda. Servírujte na zelenom šaláte.

www.cookingcatrin.at

Foto: Carletto Photography
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Cibuľu očistite a jemne nakrájajte. Na
roztopenom masle v panvici smažte
cibuľové kocky do sklovita, panvicu dajte
bokom a nechajte vychladnúť. Zmiešajte
tvaroh s kyslou smotanou, vajíčkami
a špaldovou múkou. Ochuťte soľou
a korením. Pridajte osmaženú cibuľu
s maslom. Zohrejte trochu olivového
oleja v panvici. Vytvarujte malé placky

Cesto: Nakrájajte studené maslo na menšie kocky.
Ihneď zmiešajte s múkou a vajíčkami na krehké
cesto. Zabaľte do potravinárskej fólie a dajte do
chladničky aspoň na jednu hodinu vychladnúť.
Po vybratí cesta z fólie položte cesto na múkou
poprášenú dosku a vyvaľkajte. Vložte do kruhovej
formy tak, aby cesto trošku prečnievalo nad okraje.
Tento presah potom zrežte zarovno s okrajom
formy. Formu s cestom vráťte do chladničky na
ďalšiu hodinu. Teplovzdušnú rúru predhrejte pri
programe horúci vzduch na 175 °C.
Plnka: Vajíčka s práškovým cukrom vyšľahajte,
až kým nedostanete jemnú, bledú konzistenciu.
Rozpusťte maslo na malom ohni a nechajte
mierne vychladnúť. Zmiešajte zakysané mlieko,
rozpustené maslo, múku, vanilkové semienka
a citrónovú kôru. Nalejte náplň do formy
s cestom, ktorú ste vybrali z chladničky. Koláč
pečte v predhriatej rúre pri teplote 175 °C
v horúcom vzduchu po dobu 50 minút.

450 g zemiakov
400 g fazule obyčajnej
6 reďkoviek
2 hrste valeriánky poľnej

2

porcie
Čas prípravy: 35 minút
Čas varenia: 50 minút

Čo potrebujete:

Cesto:
150 g studeného čajového
masla
250 g hladkej múky
2 vajíčka (veľkosť M)
trocha múky na vaľkanie
Plnka:
3 vajíčka
60 g čajového masla izbovej
teploty
200 g práškového cukru
250 ml zakysaného mlieka
3 kopcovité PL múky
semienka z 1 struku vanilky
kôra 1 bio citrónu
trošku múčkového cukru na
zdobenie

friško 1/2018 83

G

INŠPIRÁCIA

„DOLCE VITA“
NA TANIERI

Po 10. 3. sledujte
na Facebooku fanúšikovskú stránku nášho
časopisu – prinesieme
vám ešte recept na
originál Lasagne alla Bolognese a súťaž o 3 kusy
tejto pútavej knihy!

ú tie
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e, ale aj tí,
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pripravíte
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al na
kuchárskej

K

uchárok na talianske
cestovinové špeciality,
pizze a tiramisu je na
trhu neúrekom. Mňa
však zaujala práve táto
– nájdete v nej totiž až 55 receptov
od tých najpovolanejších. Kniha
je totiž výsledkom aktivít Camit
(Taliansko-slovenskej obchodnej komory) v roku 2017 a na jej
stránkach sa k slovu dostávajú
talianski manažéri, podnikatelia
či kuchári žijúci na Slovensku.
Každý prispieva svojím obľúbeným
N A S LOV E N S KU
receptom, často z regiónu Talianska, z ktorého sám pochádza. Ako
sa v predslove vyjadril renomovaný
slovenský kuchár Martin Záhumenský, porotca
kuchárskej šou MasterChef Slovensko 2016, pre

CHUTE
TALIAN KA

CHUTE TALIANSKA

-Slovenská
adičnej
nikateľov a

TALIANSKO-SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
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RECEPTY TALIANOV

TALIANSKO-SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA

05.05.2017 17:31:06

Chute Talianska
si môžete kúpiť
za 11,50 € na
dobierku, v Taliansko-slovenskej obchodnej
komore (www.
camit.sk)
alebo v sieti
kníhkupectiev.
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: Camit

4

porcie

PEČENÉ JAHŇACIE MÄSO
Čas prípravy:
10 + 50 minút

Pečené jahňacie mäso, nazývané
„abbacchio“, je symbolom
gastronomickej tradície regiónu
Lazio. Hodí sa na výnimočné
príležitosti a jeho originálnu chuť
vytvárajú na konci pečenia mäsa
pridané podrvené ančovičky
zbavené kostí a soli.

Budete potrebovať:
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Talianov je varenie viac než len príprava potravy,
je to spôsob, ako prežívať a zdieľať šťastné chvíle
s priateľmi a rodinou v duchu „dolce vita“. A z lákavo nafotených jedál to naozaj cítiť. Recepty sú
rozdelené do troch častí – prvé chody, hlavné
chody a dezerty. Nájdete tu tie najzaujímavejšie talianske jedlá, od klasických receptov až po
rodinné tajomstvá a nezvyčajné kombinácie chutí.
Oslovia milovníkov talianskej gastronómie, ale aj
tých, ktorí chcú vyskúšať niečo nové z tejto pestrej stredomorskej kuchyne. Viete, ako správne
uvariť a ochutiť cestoviny, rizotá, zeleninové pokrmy, rôzne druhy mäsa či rýb, ako doma upiecť
pravú taliansku pizzu? Okrem tiramisu sa naučíte
pripraviť aj gaštanový koláč z regiónu Emilia-Romagna, neapolské taštičky, benátske šišky či
kávový bonet z Piemontu. Kto si myslí, že gro
talianskej kuchyne tvoria len cestoviny a pizza,
toho vyvedieme z omylu receptom na

1 kg stehna z mladého jahňaťa nakrájaného na kúsky,
3 ančovičky naložené v soli, 1 pohár suchého bieleho
vína, ½ pohára bieleho vínneho octu, 2 strúčiky cesnaku,
šalviu, rozmarín, 3 PL oleja, soľ, mleté čierne korenie,
múku

Ako na to:

Nakrájané kúsky stehna obaľte v múke. Vo veľkom
plechu ho opečte na rozpálenom oleji počas 10 minút.
Ochuťte ho soľou a mletým čiernym
korením. Pridajte vetvičku rozmarínu,
posypte nasekanou šalviou a cesnakom.
Kúsky mäsa viackrát otočte, aby získali
lepšiu chuť. Podlejte vínom zmiešaným
s octom a nechajte ho takmer úplne
vypariť. Potom pridajte naberačku horúcej
vody, prikryte, vložte do vyhriatej rúry
a pečte polhodinu na 180 0C. Ak šťava príliš
zhustne, pridajte teplú vodu zmiešanú
s octom. Kým sa mäso dopečie, odoberte 2 – 3 lyžice
šťavy z plechu a dajte ich do hrnca. Pridajte vykostené
ančovičky a na slabom ohni ich nechajte rozpustiť. Úplne
rozpustené ich dobre premiešajte a nalejte na mäso.
Nechajte chvíľu postáť, aby mäso získalo lepšiu chuť.

POINTE DU CHEF

JARNÉ HITY
Nám učarovali a sme presvedčení,
že im na chuť prídete aj vy. Buď
pri prestieraní slávnostnej tabule,
alebo na výletoch do jarnej prírody.

16 g
dlhotrvajúceho
osvieženia

M

ilujeme „mentosky“ – nielen
žuvacie cukríky, ale aj originál žuvačky
Mentos Pure Fresh. Po 30
g balení a 60 g balení na
cesty, ktoré boli novinkou minulého roka, teraz
prichádzajú ich „mini“ súrodenci – 16 g balenie Mentos
Gum Rolls s dvomi sviežimi príchuťami – jemnejšou Spearmint a intenzívnejšou Fresh Mint v odporúčanej cene 0,49
€. Balenie v tvare tak typického valčeka ukrýva žuvačky
guľatého tvaru s tekutým jadrom, ktoré vábia k zahryznutiu
a počas žuvania chutia v ústach sviežo tááák dlho! Sú bez
cukru, s výťažkom zo zeleného čaju a vďaka mini gramáži
ich môžete mať so sebou naozaj všade – vo vrecku nohavíc,
v kabelke i vedľa počítača.

G

Rozkvitnutý porcelán

J

arná kolekcia Spring Awakening od renomovaného
nemeckého výrobcu porcelánu, značky Villeroy & Boch,
nenechá nikoho na pochybách, že jar je už tu. Hoci by sa
aj prihlásila daždivými dňami, pri vašom stole bude vždy
slnečno a voňavo. Svoje nežné hlávky budú na ňom vystrkovať prvé kvietky – zo servírovacích tanierov, misiek, hrnčekov, cukorničky, šálok na vajíčko, váz, dózičiek či podnosov.
Slncovo žlté narcisy, červené tulipány, hebké sedmokrásky
i pestrofarebné lúčne kvety ohlasujú, že dlho nepotrvá, kým sa
servírovanie jedla presunie z interiéru do záhrad a na terasy.
Porcelán je vhodný na každodenné aj slávnostné stolovanie
a vynikne aj ako dekorácia vo vašom domove. Celú kolekciu
aj jednotlivé kúsky kolekcie Spring Awakening kúpite v predajni Potten & Pannen – Staňek v NC Central Bratislava alebo
v e-shope
WWW.VASEKUCHYNE.SK

WWW.MENTOS.SK

Vyrazte v ústrety jari s MiniMixitkou Mix!

D

osť bolo vysedávania v prekúrených interiéroch, ide sa na výlet! A ako by to bolo, keby sa
výletovalo bez niečoho sladkého?! Pribaľte si do
ruksaku fajnotu, z ktorej tak ľahko nepriberiete – dodá
vám však silu pokračovať v ďalšom kilometri. V balení
MiniMixitky Mix sa ukrýva až 18 mini pochúťok, takže
sa ujde každému členovi jarnej výpravy. Každá je zabalená
zvlášť a na výber máte mix toho najlepšieho z ponuky
zdravých tyčiniek – Mixitky Ananás, Banán a kokos,
Čerešňa s mandľami, Čučoriedka, Lieskový oriešok
a Jablko a škorica. Stop, pauza na sladké sústo pre malých
aj veľkých – a pokračujeme ďalej, priatelia! 360-gramové
balenie kúpite za 8,29 € na
WWW.MIXIT.SK

- red Foto: archív firiem
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ZÁPADOSLOVENSKÝ
KRAJ – RAJ VINÁRSTVA

G

UŽ PO STÁROČIA
Podľa Svätého
písma Noe po
vystúpení z archy,
ktorá pristála na
upätí vrchu Ararat,
začal s výsadbou
viniča a obilia. Je
považovaný za
prvého vinohradníka.
Praotec Noe nám
ukázal dary Božie
aj filozofiu života,
z ktorej človek čerpá
a poznáva.
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Odroda
je matkou vína,
poloha a pôda
otcom
a ročník
osudom!
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G

1.
storočie n. l.
Historici hovoria o zadunajských obyvateľoch ako o kupcoch
s vínom. Antický historik Eutropius zaznamenal rozhodnutie cisára Marka Aurelia Proba povoliť pestovanie viniča na
území Panónie a Zadunajska.

1135
Prvé písomné záznamy obce Veľký Meder, ale aj Pečenice
1435
V Bratislave zaevidovaných 474 vinohradníckych rodín produkujúcich 226 952 okov vína, t. j. 15 356 hl, podliehajúcich
desiatkovej dani

1637
– 1657
V čase 30-ročnej vojny z našich chotárov vyvezených 41 000
sudov vína – račianske do Viedne, svätojurské na taliansky
kráľovský dvor, Limbach na východ Slovenska pre poľskú
šľachtu

1720
Za kráľa Karola IV. sa plocha vinohradov zvýšila zo 40 000
ha na 57 000 ha

1763
Mária Terézia založila v Senci vysokú školu poľnohospodárstva vrátane vinárstva

1893
Zákaz výroby falošných vín – počas panovania Františka Jozefa 1. bola plocha viníc na Slovensku 44 000 ha, ale napadnutie fyloxérou spôsobilo pokles na 25 600 ha

1937
Plocha viníc 14 000 ha a takmer 40 000 pestovateľov
1989
Plocha viníc 40 000 ha
Súčasnosť
Povolených viníc je 22 000 ha, ale skutočne rodiacich viníc je
len okolo 7 000 – 9 000 ha
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PUTOVANIE ZA VÍNOM
Vinič, vinohrad, vinohradníci a vinári
v okolí Hlohovca a Šintavy

P

estovanie viniča na Slovensku má nesporne zaujímavý historický priebeh. Poznať dejiny v súvislosti s viničom vo svojom
okolí je iste zaujímavé, poučné a často prispieva k hrdosti
k miestu, ku ktorému máme vrúcny vzťah. Ak sú historické
udalosti podložené vecnou dokumentáciou, nesporne ide o jasné fakty.
Je určite na škodu nášho poznania, že nie vždy sa zachovali písomné
doklady, a tak nám ostávajú iba možné dohady a úvahy, ktorými sa
snažíme dobehnúť minulosť.
V našom okolí roky dobre známa, bežná rastlina – kríček s bobuľovitými plodmi v strapcoch, na „kostrnke“ – Vitis vinifera L., vinič
hroznorodý – predstavoval sociálno-ekonomickú istotu rodiny ešte
v prvej polovici 20. storočia. Pre svoje čaro bol obľúbený vo výtvarnom
prejave (umelci, výtvarníci zo záľuby, drevorezba, čipky, výšivky).
Vyšľachtený vinič z Blízkeho východu prinášali od 3. storočia Rimania
do svojich severných provincií, a tak aj na našom území považujeme
jeho pestovanie za najstarší špecializovaný odbor poľnohospodárstva,
zameraný na dorábanie a spracovanie viniča hroznorodého.

Hlohovské vinohrady
O rozšírení viníc, vinohradníctva i vinárstva v okolí Hlohovca vypovedajú okrem zaužívaných chotárnych názvov aj pečate
obcí s vinohradníckymi symbolmi – kríček viniča, strapec hrozna,
vinohradnícky nôž a motyky. Z konca 17. storočia pochádza pečať
obce Dvorníky, z 18. storočia Tekolďany, Dolné Otrokovce, Dolné
Merašice, Sasinkovo a pozoruhodné sú Tepličky – s vyobrazením
vinohradníckeho lisu.
Výbornú povesť mali hlohovské červené vína už v 16. storočí
a v 18. storočí sa vyprofiloval samostatný vinohradnícky obvod
Hlohovca a Šintavy, a to popri v tej dobe sa dotvárajúcich hlavných
vinohradníckych oblastiach – Malokarpatskej a východoslovenskej
Tokajskej oblasti. Tradičné výrobné postupy pretrvali, ale zdokonalili
sa pracovné priestory – lisovňa („prešovna“) a pivnica („pivnic“), aj
nárečová terminológia kultúry viniča. V 19. storočí dosiahlo vinohradníctvo svoj vrchol a vína z tejto oblasti boli oceňované pre ich
chuť, arómu, dlhú skladovateľnosť. Práve Nitrianska župa, aj vďaka
produkcii v okolí Hlohovca, bola druhým najväčším producentom
vína na území Slovenska. Ďalší vzostup vinohradníctva prerušili
dve pohromy – fyloxéra a peronospóra, ktoré postihli hlohovské
vinice v roku 1889 a najmä v roku 1892. Začiatkom 20. storočia sa

z Hlohovca vyvážalo hlavne hrozno zásluhou veľkostatkára Steinera,
a to do Berlína, Tešína, Krakova a Moskvy, a domáce víno sa robilo
z menej kvalitných druhov hrozna. Rozvoj hlohovského vinárstva
nastal až v medzivojnovom období, kedy v tej oblasti pôsobili známi
producenti a obchodníci s vínom František Belžík, Ferdinand Fussmann a Adolf Hollosy.
Snaženiu vinohradníkov – vinárov sa prispôsobovali aj ich
obydlia. V meste to boli „dlhé“ domy s lisovňou a komorou na víno,
bohatší ich mali podpivničené a s podbránou na čapovanie vína.
Po dedinách vznikali samostatné stavby na úschovu vína, „pivníc“,
hĺbené za obydlím do brehu (Dvorníky), na dvoroch i priedomí, zapustené v zemi s kamennými či drevenými prístavkami so strieškou
(Pastuchov, Bojničky) aj pivnice s prevádzkovou stavbou na úrovni
terénu a podzemným priestorom vo svahu pre sudy s vínom,
neďaleko obydlia (Posádka) alebo vo vinohradoch (Nové Sady,
Díč, Sasinkovo, Rumanová, Báb). Dodnes sa zachoval aj „hajloch“
v Sasinkove na Krátkom vrchu, ktorý má pod predĺženou strechou
preš z roku 1822, ostením je krytý vchod do hlinenej stavby pre náradia, ovocie a z nej je tiež vstup do zbožnej jamy aj vchod, žrídlo do
pivnice pod svahom. Pre Hlohovec boli charakteristické tzv. zelenické „hajlochy“ uprostred vinohradov, dostupné prievozom čajka,
friško 1/2018 89

GURMÁN

DE VINI VERITATE

kompa, majúce pred pivnicou, pokračujúcou
do brehu vinice, pristavanú lisovňu a tiež
nadzemnú miestnosť slúžiacu na odpočinok, prenocovanie i posedenie so susedmi.
V rohu lisovne stál preš, o steny boli opreté
drevené vinohradnícke nádoby, na klincoch viseli sklenené hevíre či prírodné butele
a na hradách motyky, vo výklenkoch stien
bývali svítniky a pohárčeky. V podaktorých
„hajlochoch“ mali aj ohnisko s komínom

Ž

V súčasnosti patrí posledná aprílová sobota
akcii Fraštacké putovanie za vínom, ktorého 12.
ročník organizuje Cech vinárov Hlohovecka.

Šintavské vinohrady
S určitosťou môžeme povedať, že vinič
stále patrí k obľúbenej rastline, ktorú ľudia
všestranne využívali a dodnes ho formujú,
aby skvalitnili jeho vlastnosti a zefektívnili
jeho pestovanie. Historicky však cesta tohto

Turkov na Slovensko, ako i stavovské
povstania Tököliho a Rákociho spôsobili aj
v Šintave nielen pokles v produkcii o viac
ako 70 %, ale aj problémy v dokumentácii.
Začiatkom 18. storočia nastáva v Uhorsku
čas vojnového pokoja a rozvoja, no mierne
otepľovanie predurčuje pestovanie viniča
iba na slnečných svahoch. Od roku 1715,
kedy sa zaviedli celokrajinné súpisy obcí,
začína presnejšia evidencia a plochy viníc
sú udávané v kopáčoch. Plocha jedného
kopáča vinohradov je 2,7 áru. V Šintave
v roku 1715 je 1 837,5 k.v. a v roku 1720 je
už 2 647,5 k.v., čo je plocha 71,5 hektára.
Koncom storočia sa trh s vínom zastavuje
a koncom 19. storočia vplyvom invázie
fyloxéry plochy viniča klesajú o 90 %.
Pôvodne pestované odrody sú nahrádzané
novými. Okrem amerických priamorodiacich hybridov – samorodákov sa v Šintave
pestuje aj odroda dovezená z Maďarska,
ktorá časom dostáva názov Šintavské
biele. V polovici 20. storočia sa katastrálne
šintavský chotár delí a pôvodné Šintavské
vinohrady dostávajú názov Vinohrady nad
Váhom. Plochy vinohradov v katastri obce
Šintava a Vinohrady nad Váhom vplyvom družstevníctva v rokoch 1970 – 1989
dosiahli takmer 300 hektárov. V súčasnosti
síce plochy poklesli, ale vinič sa pestuje
naďalej a producenti hrozna a výrobcovia
vína s hrdosťou a sebavedomím pokračujú
Pavol Tutura
v tradícii svojich predkov.

ska, v ktorom je celé Slovensko územne
rozdelené podľa toho, aké podložie má
pôdny povrch. V okolí Hlohovca sa
nachádzajú tri územné celky: Dolnovážska niva – údolie rieky Váh od Nového
Mesta nad Váhom až po Sereď, Bojnian-

ska pahorkatina – územie pod
pohorím Považský Inovec až
k rieke Nitra, a Zalužianska
pahorkatina – územie od Bojničiek až po obec Jarok. Tieto
dve pahorkatiny sú súčasťou
väčšieho územného celku – Nitrianskej pahorkatiny. Predstava
o Hlohoveckej vinohradníckej
oblasti s tromi geomorfologickými rajónmi je logickejšia ako
tá dnešná Malokarpatská.
Tak či tak, územie, o ktorom
hovoríme, žije svojím vinohradníckym životom. Plochy
vinohradov v tejto oblasti sú vzácne
stabilné. Obnovovanie vinohradov, ako
aj nové výsadby v posledných rokoch
nadobudli významný rozsah. Pribudlo
viacero vinárskych prevádzok, a to najmä

NIEČO NA ÚVAHU

ijeme v dobe, ktorá nám
ponúka veľké množstvo
informácií, ktoré využívame pri každodennom
rozhodovaní. Niektoré sú
pre život dôležité a mnohé
aj obohacujú naše poznanie a prispievajú
k zvyšovaniu vedomostí. Vedomosti súvisiace vínom sú určite dobrým
pomocníkom pri rôznych príležitostiach
a napomáhajú ku kultúrnosti spoločnosti.
Zdrojom informácií sú najčastejšie články
v tlačových periodikách, ktoré z času načas aspoň koľko toľko propagujú produkciu slovenského vína. Obsahovo sa často
pridržiavajú zásady „čie víno piješ, toho
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pre ohrev vody na obáranie sudov, doma už
nepotrebný nábytok i kuchynský riad.
Hrozno sa zvyčajne oberalo od sviatku
Matky Božej do Michala a keď bol „dobrý
rok“, na Vendela už bývalo sladké víno; neraz
sa však oberačky odsúvali až do polovice
októbra. V medzivojnovom období, v rámci
obnovy viníc, vznikali oberačkové slávnosti, ktoré potom akosi splynuli s „hodami“ a obnoveným Michalským jarmokom.

úsilia bola nielen kľukatá, ale často viedla
vrcholmi a pádmi. Nebolo tomu inak ani
vo vinohradníckej obci Šintava a jej okolí.
Možno na začiatku to boli mnísi rádu
benediktínov, ktorí v duchu hesla „Ora et
labora” (Modli sa a pracuj) šírili nielen kresťanstvo, ale i pestovanie viniča. Stredoveké
oteplenie, ktoré trvalo približne od 9. do
13. storočia, prialo pestovaniu viniča aj na
rovinatých pôdach, a tak trnavskí mešťania
vlastnili vinice v širokom páse od Malých
Karpát až po Váh. Obchod s vínom v 14.
storočí prekvital, Trnava bohatla a významne tomu pomohol aj fakt, že mesto ležalo na
hlavnej obchodnej trase – tzv. Českej ceste
medzi Prahou a Budínom, odkiaľ mali kupci
veľmi dobré napojenie na ďalšie zahraničné
trhy. Trnavské víno sa preto nepilo ani tak
v Uhorsku, ako skôr na Morave, v Čechách,
v Sliezsku či v Poľsku. Počas vládnutia
Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437)
sa časť lesa v šintavskom chotári po vyťažení
dreva vysádza viničom, vznikajú prvé
viničné hory – Kráľova hora a Šintavská
hora. V polovici 16. storočia výroba vína
v Šintave dosahuje úroveň Hlohovca či
Modry. Historické podklady o úrode vína
uvádzajú, že v roku 1552 to bolo v Šintave
12 242 okovov, v Hlohovci roku 1569 bola
úroda 13 635 okovov a v roku 1556 v Modre 9 650 okovov. V druhej polovici 16.
storočia sa ale karta obracia. Začína sa meniť
klíma, nastáva malá doba ľadová a vpád

pieseň spievaj“, čo v odborných kruhoch
často vyvoláva úsmevné pobavenie. Na
mieste je aj otázka, nakoľko sú v súčasnosti poskytované informácie objektívne
a opodstatnené. Veď často aj zákonné
predpisy, ktoré majú mať logickú podstatu, vytvárajú pravidlá a v podstate prikazujú vykonávať nie celkom prirodzené
skutočnosti.
Príkladom je platné označovanie Malokarpatskej vinohradníckej oblasti v súvislosti s označovaním pôvodu pre producentov hrozna a vína z okolia Hlohovca.
Zemepisné označovanie pôvodu na
princípe francúzskeho terroir je v podstate kombinácia viacerých faktorov,

vrátane pôdy, klímy, ktorá vínu poskytuje jedinečnú kvalitu, ktorá je špecifická
pre toto miesto pestovania a s hrdosťou
propaguje vlastnosti konkrétneho regiónu. Už pohľad z juhozápadných svahov
nad mestom Hlohovec, či už z predhoria
Považského Inovca, alebo aj z Nitrianskej
pahorkatiny, na slnkom zaliate východné
svahy Malých Karpát naznačuje rozdielnosť podmienok pri pestovaní hrozna
a charakter pôdneho podložia. Vlastnosti
pôd, na ktorých sa pestuje, rozdielnosť
ešte viac zvýrazňujú. Nateraz je to tak,
no možno raz pristúpime v rajonizácii
slovenských vinohradov k súčinnosti
s geomorfologickým členením Sloven-

v priestoroch bývalých poľnohospodárskych družstiev. V podstate tam, kde kedysi bola iba prvovýroba, je dnes väčšia,
či menšia vinárska výroba. Aj výrobcovia
vína, ktorí začínali výrobu nákupom
hrozna, dnes disponujú vlastnou produkciou hrozna. Novovzniknuté vinárstva
bez prvovýroby nakupujú surovinu predovšetkým z tunajších vinohradov. Kraj
ožíva produkciou a ponukou a milovníkom vína sa otvárajú aj rôzne podujatia,
na ktorých nielen ochutnávajú, ale aj
osobne poznávajú ich výrobcov. Osobné
stretnutia vždy prinášajú nové a nové
informácie a poznatky. Veľmi často sa
konzumenti slovenského vína presvedčia, že to najlepšie môže byť len jedno
a že viac je tých dobrých, ktoré sú často aj
lepšie, ako to najlepšie.
Milan Chudý

friško 1/2018 91

Foto: pixabay.co, archív P.T a M.CH.
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KRÁSNY POHĽAD Z VINÍC
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VYBERÁME PRE VÁS
BELKOVO MALÉ VINÁRSTVO –
RIZLING VLAŠSKÝ 2011

VÍNO MAHID –
RIZLING RÝNSKY 2016

Rizling vlašský

P

Kde sa pije, tam reč
nestojí!
(ghanské príslovie)
94 www.frisko.media

Šaláty, parená a grilovaná zelenina, jemné
paštéty, sladkovodné
ryby, kuracie mäso,
všetky druhy vyprážaného mäsa, tavené
a tvrdé syry

ŠINTAVAN –
RIZLING VLAŠSKÝ 2016
175 ml

SUCHÉ

ôvodne pochádza z oblasti Champagne vo Francúzsku. Na Slovensku
je druhou najrozšírenejšou odrodou.
Rizling vlašský má neskorší nástup
do všetkých fenologických fáz, zberovú zrelosť dosahuje neskoro – ideálna doba zberu
nastáva v priebehu októbra.
Ker má v mladosti bujný rast, neskôr
stredný, výhonky sú vzpriamené, má stredne
husté olistenie a je dostatočne odolný voči
mrazom. Listy má stredne veľké, päťlaločnaté, ozubené. Strapce sú malé a valcovitého tvaru, s charakteristickými vedľajšími
strapcami. Bobule sú malé až stredne veľké,
guľaté a majú charakteristickú čiernu bodku
na špičke. Počas rastu sú bobule svetlozelené,
v plnej zrelosti medovo žlté a zo slnečnej
strany s hnedými fľakmi. Vlašský rizling je
vhodný do teplejších oblastí. Potrebuje ľahkú
piesčitú pôdu s dobrým zásobovaním živín
a vody.
Ako mladé víno má svetlozelenú až
zelenožltú farbu pripomínajúcu lesk slnka.
Vlašský rizling pestovaný na piesku charakterizuje svieža vôňa zelených jabĺk, na
vápenatých pôdach má jemnú vôňu podobnú lipovému kvetu a na neutrálnych pôdach
vôňu pripomínajúcu horké mandle. Je plné
citrusových aróm a v bukete sa objavujú
aj príjemné ovocné vône. A toto všetko
harmonicky dopĺňa všadeprítomná šťavnatá
kyselinka.

6°C

ŽLTOZELENÁ

Víno má silnú medovo-ovocnú vôňu, ktorú
podfarbujú tóny hruškovej dužiny, kvetového
medu a lipy. Jemný vanilkový vnem vyzretého
hrozna pridávajú vínu
na atraktivite. V chuti
zaujme pevnosť vína,
jeho dobrá štruktúra
trieslovín a kyselín,
plnosť, medovosť. V dochuti odznieva po čerstvých žltých jablkách.

Šaláty, jemné paštéty,
sladkovodné ryby,
kuracie mäso, bravčové
mäso, jedlá z kapusty,
tavené a tvrdé syry

Spočiatku jemná vôňa,
v ktorej nájdete odtiene
lipového kvetu s medovým pozadím, sa
postupne rozvinie do
ovocnej, šťavnato pôsobiacej vône. Chuť vína je
výrazná, pôsobí šťavnato s medovými odtieňmi, ktoré rýchlo ovládne
pikantná kyselinka.

Rizling rýnsky

R

izling rýnsky pravdepodobne
pochádza z Nemecka. Odroda
vstupuje do všetkých fenologických fáz neskoro. Špičky výhonkov sú žltozelené, chlpaté, jemne bronzové
a otvorené.
Táto odroda sa dá spoznať podľa stredne
veľkých, päťlaločných listov s tupým zúbkovaním a hrubým ochlpením na spodnej
strane. Strapce sú malé až stredne veľké,
s voľne osadenými bobuľami. Bobule sú malé
až stredne veľké, guľaté a symetrické, zelené
až žltozelené, na slnečnej strane so zlatohnedým líčkom s hnedými bodkami.
Rizling rýnsky vyžaduje najlepšie miesta
s vysokou vlhkosťou vzduchu. Uprednostňuje teplé, ľahké pôdy. Najlepšiu kvalitu
dosahuje na suchých, kamenistých pôdach.
Víno je zeleno-žlté, vôňou pripomína jemné
ruže, pri vyššej zrelosti cítiť arómu zelených
jabĺk, broskyne a marhule, ktoré doplňuje
ešte vôňa lipového kvetu. Chuť je plná a extraktívna (vyšší obsah neprchavých látok).
Víno má sviežu kyselinku.

Kde prichádza víno, odchádzajú tajnosti!
(arménske príslovie)

Teplé predkrmy, morské
ryby, králičie mäso,
kuracie mäso, teľacie
mäso, bravčové mäso,
jedlá z thajskej, čínskej
a indickej kuchyne,
tavené syry, polotvrdé
a polotuhé syry, čokoládové dezerty

VÍNO ČERNÝ –
RIZLING RÝNSKY 2016
175 ml

POLOSUCHÉ

Víno má jemnú vôňu
lipových a lúčnych
kvetov a ovocný buket,
v ktorom je cítiť egreše.
Svieža korenistá chuť
s typickými kyselinami,
doplnenými jemnou
príchuťou horkých
mandlí poteší každého
milovníka vína.

6°C

SVETLO
ZLATOŽLTÁ

6°C

ZLATOŽLTÁ

Víno s delikátnou
vôňou zrelého záhradného ovocia. Prekypuje
sviežimi kyselinkami
a s typickým buketom dokvitajúcej lipy.
Jemný zvyškový cukor
je príjemným spoločníkom vyššej kyselinke,
s ktorou dokonale
harmonizujú.

Predkrmy, ryby, králičie
mäso, teľacie mäso,
bravčové mäso, jedlá
z thajskej, čínskej a indickej kuchyne, tavené
syry, polotvrdé a polotuhé syry, cheesecake

Suché harmonické biele
víno s minerálno-ovocnou vôňou a s nádychom púpavy a byliniek.
Suchá chuť s pikantnou
aciditou. Stredne plné
telo a pekná harmónia.
Šupka vlašského orecha
a grepovej dužiny v závere s dlhou minerálnou
dochuťou. Skvelé víno.

Chardonnay

P

ôvod Chardonnay sa iba odhaduje.
Isté je, že sa oddávna pestovalo vo
Francúzsku a dlho sa stotožňovalo
s odrodou Burgundské biele. Patrí
k jednej z najviac rozšírených bielych odrôd
na celom svete.
Na jar vyháňa táto odroda veľmi skoro.
Špičky výhonkov sú lesklé, nažltlé až svetlo
zelené. Listy sú podobné ako pri odrode Rulandské biele – tmavozelené, okrúhle a zhora
jemne, zospodu hustejšie chlpkaté. Strapce
sú stredne veľké, krátke a nevetvené. Bobule
majú tenkú šupku, žltú a zo slnečnej strany
zlatistú farbu s riedkymi malými bodkami.
Dozrieva koncom septembra až začiatkom
októbra.
Chardonnay je určené na výrobu odrodových vín. Víno je slamovo žlté a má veľmi
príjemnú arómu domáceho ovocia – vyzreté
jablko, hruška, dula a broskyňa. Chuť je plná
a kyselina je svieža. Pri vyšších stupňoch
zrelosti je možné vo víne nachádzať tóny tropického ovocia. Negatívne sú však akékoľvek
pripálené tóny, ktoré sú spôsobené zberom
v nevhodnej aromatickej zrelosti.

Pohár vína človeku dobre
poradí!
(francúzske príslovie)

6°C

SVETLO
ZLATOŽLTÁ

Krémové polievky, lasagne, šaláty, restovaná
alebo parená zelenina,
kuracie a morčacie
mäso, sladkovodné
ryby, šupinaté morské
ryby, syry s kôrou

VÍNO CHUDÝ – CHARDONNAY
EXCLUSIVE 2016
175 ml

SUCHÉ

6°C

ZLATOŽLTÁ

175 ml

SUCHÉ

175 ml

POLOSLADKÉ

SUCHÉ

175 ml

VÍNO SABO –
CHARDONNAY 2015

6°C

ŽLTOZELENÁ

Víno má veľmi príjemnú
arómu domácich čerstvých jabĺk a dúl. Chuť je
plná a kyselina je svieža.
Po dlhšom pôsobení
chutí je možné nájsť
vo víne tóny tropického ovocia, prepletené
s chuťou mandlí.

Krémové polievky,
francúzska cibuľová
polievka, cestoviny
s krémovou omáčkou,
šaláty, restovaná alebo
parená zelenina, kuracie
a morčacie mäso, sladkovodné aj morské ryby,
mäkkýše, syry s kôrou
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MASARYK –
SKALICKÁ FRANKOVKA 2016

VÍNO KMEŤO –
MUŠKÁT MORAVSKÝ 2015

VÍNO MAHID –
FRANKOVKA MODRÁ 2015

POLOSLADKÉ

175 ml

Studené predkrmy –
paštéty, mastnejšia
ryba, kuracie mäso,
parená a grilovaná zelenina, jedlá z thajskej
a indickej kuchyne

VÍNO CHUDÝ –
MUŠKÁT OTTONEL 2016

POLOSLADKÉ

175 ml

6°C

SVETLOŽLTÁ

Víno je šťavnaté,
s veľmi jemnou a čistou
muškátovou vôňou.
Chuť je stredne plná
a veľmi harmonická,
s nižším obsahom
kyselín. Pri ochutnaní
máte pocit, ako keby
ste zahryzli do práve
odtrhnutého zrelého
strapca z kĺča.

Kov spoznáš v ohni,
človeka pri víne!
(japonské príslovie)
Mierne sladké dezerty,
studené predkrmy –
paštéty, údená ryba,
grilované kuracie mäso
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Tip redakcie

Frankovka
modrá

F

rankovka je stará odroda, ktorej
pôvod nie je stále objasnený. Jej
pôvod sa pripisuje franskému vinohradníctvu. Frankovka je typická
stredoeurópska odroda.
Listy má stredne veľké až veľké, päťuholníkové, najčastejšie celistvé s krátkou
stopkou. Strapec je stredne veľký na krátkej,
hrubej zelenej stopke a je kónického tvaru.
Bobule má stredne veľké, guľaté s čiernou
šupkou a celoplošne voskovým povlakom.
Zber väčšinou začína v druhej polovici
októbra, ale nie je zriedkavý jeho posun až
na začiatok novembra.
V našich vinárskych oblastiach sa používa
na výrobu kvalitných akostných a prívlastkových vín. Frankovka máva v hrozne
vyšší obsah kyselín, ktorá veľmi priaznivo
pôsobí na plnosť aromatického a chuťového
dojmu vína. Víno je tmavo-rubínovej farby.
Po zmiernení tvrdých tónov spojených
s mladými vínami sa objavuje príjemná
korenitosť spojená s ovocnosťou a výrazným prejavom extraktívneho vína typického pre severské vinárske oblasti, ktoré sa
v najlepších ročníkoch vyznačuje hebkosťou
a tónmi lesného ovocia.
Ružové víno z odrody Frankovka modrá
začína svoj život ako víno červené. Rmut
z červeného hrozna sa necháva odležať na
šupkách spravidla 4 – 6 hodín, aby sa zo
šupiek uvoľnilo len málo červeného farbiva.
Ďalej je mušt od šupiek oddelený a ružové
víno sa ďalej vyrába rovnakým spôsobom
ako biele víno.

Harmonické, odrodové
červené víno. Elegantná
vôňa, jemne korenistá
s dochuťou lesného ovocia, malín, černíc a čokolády. Chuť je vyvážená,
s hladkými tanínmi
a príjemnou kyselinkou.
Vábivé odtiene horkej
čokolády a kakaového
prášku sú zrejmé v dlhej
dochuti. Víno pôsobí
vďaka vysokému extraktu sladším dojmom.

Kačacie mäso, husacina, jahňacie mäso,
bravčové mäso, pernatá divina, klobásy, zrelé
šunky, jedlá z talianskej
a španielskej kuchyne,
pizza, grilovaná zelenina, mäkké a tvrdé syry

VÍNO SABO –
FRANKOVKA MODRÁ ROSÉ 2017

Kačacie mäso, husacina, hovädzie mäso,
bravčové mäso, jahňacie
mäso, pernatá divina,
ragú, klobásy, mleté
mäso, údené a grilované
pokrmy, mäkké, tvrdé
a plesnivé syry

ŠINTAVAN –
FRANKOVKA MODRÁ ROSÉ 2016

175 ml

MALINOVO
RUŽOVÁ

17°C

PURPUROVO
ČERVENÁ

175 ml

9°C

Nádherné, harmonické
víno s pôsobivou ovocnou vôňou zrelého záhradného ovocia, najmä
jahôd a malín. Chuť vína
je lahodná, vyvážená,
s jemnou štruktúrou
kyselín.

Ľahké ovocné dezerty,
ovocný šalát, cestoviny,
kuracie mäso, tvrdé
a mäkké syry, prosciutto

Tip redakcie

SUCHÉ

M

uškát pravdepodobne pochádza z Prednej Ázie a patrí
k najstarším spomedzi známych odrôd vínnej révy.
Klíči stredne skoro, no hrozno dozrieva až v poslednej dekáde septembra. Má
jemne bronzové, chlpaté a široké špičky výhonkov. Listy sú veľké, väčšinou
päťlaločné s hlbokými zárezmi. Strapce sú
veľké, podlhovasté, husto osadené bobuľami a často rozvetvené na krátke stonky.
Stredne veľké bobule sú žlté alebo zlatožlté
a zo slnečnej strany červeno-hnedasté.
Bobule muškátu majú hrubú šupu a pevnú
dužinu.
Muškát miluje teplé, suché a vzdušné
miesta a hlboko založené piesčité, málo
vápnité pôdy. Víno je svetlo žlté, s výraznou muškátovou arómou a sviežou
kyselinou. Už počas degustácie zrelého
muškátového hrozna je jeho vôňa markantná. Suché muškátové víno je ideálnym
aperitívnym vínom. Odroda sa používa
najmä spoločne s Furmintom a Lipovinou
na výrobu tokajských vín.

Charakteristický
odrodový buket po
zrelom ovocí a sušených slivkách. Jemná
dubová, škoricová vôňa,
primeraný obsah tanínu
a vyššie kyseliny tvoria
dokonale harmonické
víno. Je to víno pre
milovníkov tvrdších
červených vín.

POLOSUCHÉ

Šťavnaté ovocné víno,
plné sviežich kyselín
a sviežich ovocných
tónov, v ktorom dominuje muškátová aróma.
Chuť vína je jemne
nasladlá s vyrovnanými
kyselinami, s výraznou
vôňou a chuťou po
muškátovom orechu.

17°C

VIŠŇOVO
ČERVENÁ

SUCHÉ

SUCHÉ

6°C

SVETLOŽLTÁ

Muškát

175 ml

175 ml

9°C

LOSOSOVÁ

Víno s príjemnou až
okúzľujúcou ovocnou
vôňou a chuťou plnou
červených plodov višní.
Príjemný spoločník na
teplé večery.

Grilované kuracie
mäso, ovocný šalát,
cestoviny, tvrdé
a mäkké syry,
prosciutto

(me)
Foto: autor

V roku 2000 mala
Európa cez 7 miliónov
hektárov viníc, výrobu
vína cez 280 000 000
hektolitrov a spotrebovala takmer 80 %
svetovej produkcie
vína!
Vedeli ste, že práve
Trnava mala najväčší
dubový sud na svete?
V roku 1824 ho vyrobili
a mal objem 114 600 l.
Vedeli ste, koľko kvasiniek je na jednej bobuli
hrozna? Podľa vedcov
až 50 000 a tie sú základom viniča a kvality
kvasného procesu.
Vedeli ste, že ak
máte problém s bolesťou hlavy po konzumácii vína, zabudli
ste na vodu? Skúste
nabudúce koľko vína,
toľko vody a budete
viac fit aj po celovečernej koštovke.

SÚŤAŽ

Z ktorého stor
očia po
pečať obce Dvo chádza
rníky?

Odpovedzte na
otázku a
tri fľaše značko môžete získať
vého vína.
Riešenie zasiel
ajte na 6665 v
tvare
FRISKO2 semna
píšt
Cena spätnej SM eriešenie.
S je 0,8 €
s DPH.
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Káva inak
vo Svatého pasáži
v Trnave

LOKÁLNY PRODUKT

RAJ PIVÁROV –

LOKAL PUB
TRNAVA
Žiadna pivná rutina

Pred dvomi rokmi traja nadšenci v pivničných
priestoroch vo Svatého pasáži v Trnave otvorili
podnik, kde pivo z rôznych kútov sveta čapujú až
z ôsmich rotujúcich píp a v ich ponuke sa už „otočilo“
viac ako 350 druhov. Ambíciou Martina Kopálka,
Pavla Velického a jeho manželky Katky bolo predstaviť slovenským pivným fajnšmekrom i laikom
so zvedavými chuťovými bunkami pivá z notoricky
známych aj menej známych veľkých i malých pivovarov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska, Maďarska,
Nemecka, Veľkej Británie, Dánska, USA a ďalších
krajín. Poctivé remeselné pivo s tradičnými, dobre
známymi chuťami i prekvapivou pivnou pointou, keď

napríklad chutí a vonia po ovocí či orieškoch, si už
v Trnave našlo svoju klientelu a svojou rozmanitosťou láka na pivné dobrodružstvá aj nových návštevníkov. Hoci by ste tam chodili každý týždeň, nudiť sa
rozhodne nebudete. Žiadne z ponúkaných pív totiž
nedržia nastálo; keď sa jedno minie, narážajú iné. Obľúbené sú vrchne kvasené pivá typu IPA (India Pale
Ale), APA (American Pale Ale), Pale Ale, Ale, Stout,
Porter, Weizen, Red Ale, Brown Ale, Rauch Beer, ale
i poctivý ležiak.

Miesto priateľských stretnutí
V Lokal Pube je 65 miest na sedenie priamo v pivnici a počas leta ďalších 24 miest na terase. Partie

VYSKÚŠAJTE PIVNÝ TROJBOJ – PIVÁ, KTORÉ MAJÚ RADI MAJITELIA LOKAL PUBU:
Martin Kopálek: „Nepohrdnem žiadnym druhom piva, všetky sú skvelé, či už
to je spodne alebo vrchne kvasené pivko.
Pre mňa je však úplné top pivko z nášho
kočovného pivovaru: Lokal Craft Brewery – Chupacabra. Je to vrchne kvasené
pivo typu IPA, do ktorého boli použité
štyri druhy chmeľu (Nugget, Cascade,
Hallertau Hallertauer Magnum, Galaxy)
a štyri druhy sladu (Extra Pale Maris
Otter, Vienna Malt, Premium English
Cara Malt, Black Malt). Dominuje v ňom
horkosť, v jednotkách horkosti má 62,9
IBU, obsah alkoholu 5,7 %, stupňovitosť
je 15°.“

Katka Velická: „Ja mám rada vrchne
kvasené pivká typu India Pale Ale a American Pale Ale. Pre čitateľov vyberám
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vrchne kvasené pivo typu American red
IPA od pivovaru Clock – Twist. Sú v ňom
použité chmele Citra a Centenial a slad
jačmenný. Pivko má medenú až mahagónovú farbu s rubínovým nádychom, vôňu
lesného ovocia a citrusov, obsah alkoholu
6,2 %, horkosť udávaná v jednotkách IBU
je 60 a stupňovitosť je 14°.“
Pavol Velický: „Rovnako ako Maťo, aj
ja mám rád poctivé pivká všetkých štýlov,
milujem štýl APA, ale mojou srdcovkou
je i Stout, preto dnes pre vás vyberám
tmavé pivko, čiže Stout od pivovaru Velický Bombarďák – Coffe Stout. V pivku
boli použité chmely Premiant, Žatecký červeňák, Galaxy a slady Plzenský,
Melanoid, Pražený jačmeň, Mníchovský,
Ovsené vločky a nakoniec silné espresso.

Pivko má čiernu nepriezračnú farbu,
v chuti a vôni dominuje čokoláda, káva
a je v ňom cítiť jemná línia dymu. Obsah
alkoholu je 5,5 %, v jednotkách horkosti
má 30 IBU a stupňovitosť je 15,5°.“
Ak by sa práve v deň vašej návštevy
v Lokal Pube tieto pivá netočili, nesmúťte!
Radi vám tam odporučia iné majstrovské
kúsky, prípadne si vyberiete fľaškové pivko
z pivotéky.

kamarátov rôzneho veku i dvojice milujúce chuť piva tu môžu
stráviť príjemné okamihy i celý večer pri degustácii pestrofarebných chutí piva. K pivku patria aj chuťovky z domácej dielne
podniku – nakladaný hermelín, olomoucké syrečky, utopence,
diabolské hrianky, humus alebo remeselne vyrábané čipsy.
V nápojovom lístku nájdete aj rôzne druhy rumov, whisky,
bourbonov, ginov alebo domáce destiláty. Tí, čo majú chuť na
nealko, si vyberú z remeselne vyrábaných limonád, stopercentných štiav či čerstvých limonád. Stráviť čas v Lokal Pube môžete
debatou s priateľmi, zábavou počas tematických večerov ako
Halloween či Silvester, či testujúc si svoje vedomosti počas tradičných utorkových vedomostných kvízov. Počas majstrovstiev
vo futbale i hokeji príďte povzbudzovať svojich favoritov práve
sem, premietajú sa na veľkom plátne a vychutnáte si ich s obľú(em)
beným pivkom v ruke!
Foto: Lokal Pub

Ste milovníkom dobrej kávy a poctivého
piva? Potom máme pre Vás tip.
Pozývame Vás na otvorenie novej
kaviarne s pivotékou
LOKAL CRAFT Coffee & Beer.

Prvý aprílový piatok
6. 6. 2018 príďte na slávnostné
otvorenie pod záštitou už
známeho Lokal Pubu Trnava.
V útulnom prostredí sa môžete tešiť
na vynikajúcu kávu Verticcio, rôzne
druhy remeselných pív, na výčape
i v pivotéke, i čosi malé na zahryznutie.
Samozrejmosťou je usmiaty personál,
ktorý Vám poradí nielen pri výbere
kávy, ale aj pri ochutnávke piviek
z remeselných pivovarov z celého sveta.
friško 1/2018
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Ľudia ku nám
chodia aj kvôli
tejto srdečnej
atmosfére.
Lebo umenie žiť
je aj vo vychutnávaní si dobrôt
a užívaní si
medziľudských
vzťahov.

"

ŽUFAŇA –

bistro „na kašu“
s obývačkovou atmosférou

N

a bratislavskom Dullovom
námestí už vyše dvoch rokov
funguje v úzkej uličke zastrčené bistro s názvom, pri
ktorom sa mi okamžite vynorí spomienka na kuchyňu mojej starkej. A hoci
rozlohou neohúri, reči o ňom sa medzi
bratislavskými fajnšmekrami šíria rýchlosťou svetla. Vybrala som sa tam teda na
skusy. Očarená priateľskou atmosférou
a lákavou ponukou (aj raňajkových) jedál
som tam jedno sobotňajšie ráno vytiahla muža a dcérku – aspoň raz si dáme
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raňajky vo veľkom štýle (a nemusím ich
chystať ja). Krupicová kaša s dukátmi
horkej čokolády, brusnicami a praženými
lieskovcami, makové dolky či kombo pre
hladošov (poctivo pripravená praženica
a párky) nás jednoznačne presvedčili, že
takto začatý deň nemôže skončiť inak
ako úspešne. A úspešným sa zdá byť aj
samotný projekt bistra Žufaňa. Janke
Hoosovej, jednej z troch majiteliek Žufane, ktoré v bistre s nadšením pracujú ako
kuchárky, čašníčky či prevádzkarky, som
položila pár otázok.

S čím ste do otvorenia
Žufane išli?
Chceli sme založiť raňajkáreň, kde
ľudia môžu príjemne začať svoj deň – už
od 7.00 hod. Tradičné jedlá, na ktorých
sme ako deti vyrástli, pripravujeme
súčasne, odľahčene. Každý, kto miluje
sladké, si môže dať niektorú z našich
kaší – tradičného, avšak trochu zabudnutého jedla našich starých mám. Mojou
srdcovkou je štedrá kaša, inšpirovaná
tradičným koláčom, s makovo-slivkový
základom, kyslastým tvarohom a peče-

Otvorené denne od 7.00 hod. –
aj soboty od 8.00 a nedele od 9.00
Cez víkend pre 4– a viacčlenné
skupinky odporúčame rezervovať stôl
vždy najneskôr v piatok do 19.00 hod.

www.zufana.sk
nými vlašskými orechmi. Nájdete u nás
aj iné obilninové kaše, nátierky, dolky,
bliny – slané kysnuté lievance, praženicu, obložené chlebíčky, pečieme si vlastné koláče. Okrem toho denne pripravujeme dve polievky, prívarok, mäsové aj
vegetariánske jedlo, takže dobre sa najesť
sa u nás dá celý deň.
Zakladáme si na jednoduchom, ale
poctivom varení z čerstvých a sezónnych
surovín. Ponuku meníme trikrát ročne
a snažíme sa dostať do jedál sezónne
suroviny v plnej sile.
Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: Michal Hornický (interiér), Matej Kmeť

Prídu si u vás na svoje
aj kávičkári?
Pod jednou strechou tu nájdete dobré
jedlo a výberovú kávu z anglickej pražiarne
Has Bean Coffee, ktorá patrí medzi znalcami k obľúbeným kávovým odborníkom.
Neraz sa na rannú kávu či neformálne pracovné stretnutie počas dňa ku nám ľudia
vyberú aj z opačného konca Bratislavy.
Dobré jedlo a delikátna káva
ľudí zbližujú...
Áno, s tým sme do projektu bistra

išli. Aby sa ľudia stretávali a rozprávali
aj offline – nad tanierom dobrého jedla
a šálkou voňavej kávy.
Verím, že ľudia sa u nás cítia ako s kamarátmi vo vlastnej obývačke. Deti aj
psi sú vítaní. Niekedy je to u nás akčné,
vtedy sa pri stole stretnú aj cudzí ľudia
– a dajú sa do reči. Každý deň sa u nás
udeje niečo ľudsky milé. Ľudia ku nám
chodia aj kvôli tejto srdečnej atmosfére.
Lebo umenie žiť je aj vo vychutnávaní
si dobrôt a užívaní si medziľudských
vzťahov.
friško 1/2018 101
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Opäť k nám prichádza
jar a to je ideálny čas
na rôzne športové
aktivity. Dni sú dlhšie,
slniečko svieti a my
si môžeme konečne
dopriať po dlhom
oddychu aktívny pobyt
na čerstvom vzduchu,
spraviť niečo pre
svoje telo aj pre dušu.

MEDIÁLNY PARTNER
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V POHYBE

JARNÉ
OUTDOOROVÉ
ŠPORTY

P
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V POHYBE

o dlhšom období leňošenia môže byť
na začiatku náročné naštartovať sa
a začať sa venovať nejakému športu. Hlavne v tom prípade, ak ste sa
počas zimných mesiacov športovaniu
nevenovali, alebo ste sa mu venovali
iba veľmi málo. Vždy myslite na to, že pravidelné
športovanie na čerstvom vzduchu vás dokáže nabiť
pozitívnou energiou a pomôže aj vášmu telu. Nemusíte sa hneď do všetkého strmhlav vrhnúť, radšej
svoje sily mobilizujte postupne. Ak si nedáte pozor
a naraz začnete presiľovať nejakú partiu svalov,
môže to mať presne opačný efekt, ako by ste chceli.
Po jednom náročnejšom cvičení budete demotivovaní a o ďalšom nebudete chcieť ani počuť. Športovanie hneď z jari alebo ešte pred ňou vám pomôže
vyhnú sa jarnej únave. Takže akým športom sa
môžete začať na jar venovať?

MOBILIZUJEME SILY
Prečo sa oplatí
cvičiť vonku

A

si najväčšou výhodou (akéhokoľvek)
cvičenia v exteriéri je skutočnosť, že
ste na čerstvom vzduchu, svieti na
vás slniečko, máte vyšší prísun kyslíka a cítite sa oveľa lepšie ako napríklad v posilňovni či fitnescentre. Po akejkoľvek športovej aktivite na čerstvom vzduchu sa ľudia cítia
viac nabití energiou. Samozrejme, veľa závisí
aj od toho, akému druhu športu sa chystáte venovať. Napríklad taký beh v prírode po parku
je oveľa účinnejší ako beh na bežiacom páse.
Nehovoriac o iných benefitoch, ako napríklad
o tom, že trasy môžete meniť podľa toho, kde
sa vám beží pohodlnejšie, alebo podľa toho, na
akú náročnú trasu sa cítite. Bonusom je, keď
počas behu parkom, mestom, či lesom stretnete niekoho známeho. Okrem toho cvičenie
na čerstvom vzduchu, pod holým nebom má
veľmi priaznivý vplyv na našu psychiku.
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CHÔDZA

Á

no, vieme, chôdza nie je typickým športom, ale na rozbehnutie organizmu je ideálnym riešením. Chôdza predstavuje jeden z najprirodzenejších pohybov nášho tela, preto ak chcete
začať niečím ľahším, je chôdza skvelou voľbou. Je vhodná pre
mladých aj starších a je aj bezpečná, keďže s chôdzou sa spája najmenej
úrazov. Dlhé ranné alebo podvečerné prechádzky na čerstvom vzduchu
vám vyčistia myseľ a rozhýbu aj vaše stuhnuté telo, pre ktoré nie je nič
lepšie ako pohyb po namáhavom dni v práci. Pri chôdzi platí jedno
pravidlo: čím je dynamickejšia, tým má lepší efekt na telo. Na začiatok
si môžete vybrať kratšie prechádzky a pomaly pridávať podľa toho, ako
sa budete cítiť. Môže ísť o chôdzu po rovnom teréne, vybrať si však
môžete aj chôdzu do kopca či po náročnejšom nerovnom teréne. Ak sa
budete rýchlej chôdzi venovať poctivo, odzrkadlí sa to aj na vašej váhe.
Prvé pozitívne výsledky môžete začať badať už po pár týždňoch. Teraz
sa natíska otázka, koľko krokov by sme mali denne prejsť, aby naša
chôdza mala zmysel a my sme sa mohli tešiť z lepšej kondície a úbytku
kíl. Podľa odborníkov je to približne 10 000 krokov denne. To znamená
približne hodinovú rezkejšiu prechádzku. Na to, aby ste si počet krokov
sledovali, si stačí zadovážiť krokomer. Pre technicky zdatnejších sú
dostupné rôzne aplikácie v mobilnom telefóne.

Vedeli ste?
 Stačí len 10 minút
chôdze na to, aby sa
postupne zlepšila vaša
kondícia. Najlepšie je zvoliť
si rezké tempo, vďaka ktorému zapojíte do pohybu
až 90 % svalov vášho tela.
 Chôdza napomáha
zlepšeniu ventilácie pľúc
a zároveň zvyšuje výkonnosť vášho srdca.
 Za hodinu rýchlej, rezkej
chôdze môžete spáliť až
2 000 kJ.
 Chôdza je skvelým
pomocníkom pri strese či
poruchách spánku.
 Priemerný človek spraví
počas dňa približne 3 000
až 5 000 krokov.
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BEHANIE

A

zda jedným z najobľúbenejších športov
v exteriéri je beh. Behanie je vášeň a ak
ste počas zimných mesiacov stagnovali,
s príchodom jari si môžete postupne pridávať prvé kilometre odbehnuté na čerstvom vzduchu.
Dôležité je postupovať systematicky a zvyšovať si dĺžky
tratí. Tak sa stihnete bez problémov pripraviť aj na
letný či jesenný maratón. Nie je vhodné, ak hneď začnete s vysokou intenzitou, najmä pre začiatočníkov.
Čoskoro by ste sa zadychčali a začalo by vás pichať
v boku. S behaním často začínajú aj ľudia, ktorí chcú
nejaké to kilo zhodiť. V tomto prípade však pozor, beh
zaťažuje kĺby, takže ak máte pár kíl navyše, radšej na
začiatok začnite rýchlou chôdzou a potom postupne
pridávajte beh na krátke vzdialenosti. Dôležité je, aby
ste si neublížili. Prípadne môžete kombinovať beh
a rýchlu chôdzu. To znamená, že časť trate si odbehnete a časť prejdete rezkejším tempom. A pre začiatočníkov tu máme jednu malú radu. Nezabudnite na výber
správnej obuvi. Hlavné je, aby bola topánka pevná
a ľahká. Inak môžete prísť ľahko k úrazu. Prečo je beh
taký obľúbený medzi rôznymi vekovými kategóriami?
Výhod je hneď viacero: ste na čerstvom vzduchu, k behaniu nepotrebujete v podstate nič okrem poriadnej
obuvi a chuti športovať. Okrem toho si vďaka nemu
dokážete vynikajúce prečistiť myseľ a „vypnúť“ od bežných starostí. Taktiež je dôležité dopriať si pred behom
aj po ňom aspoň krátky strečing. Ten vám na začiatku
rozohreje telo a pripraví ho na vyššiu záťaž.

Vedeli ste?
 Vďaka behaniu si predlžujete život.
Podľa najnovších výskumov stačí 5 až 10
minút behu denne na to, aby ste pozitívne
ovplyvnili svoje zdravie. Ak vydržíte behať
hodinu, predĺžite si život až o sedem
hodín.
 Vďaka pravidelnému behaniu sa prekrvuje aj mozog, vďaka čomu sa zlepšuje
pamäť a znižuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby.
 Ak sa vydržíte pravidelne venovať behu
aspoň dva mesiace, výrazne si zlepšíte
fungovanie srdca. Podľa výskumov po pol
roku pravidelného behania znížite riziko
infarktu.
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BICYKLOVANIE

N

a prvé jarné dni čaká nejeden
vášnivý milovník bicyklovania
rok čo rok. Že ste už pár rokov
nesedeli na bicykli? Nevadí,
začať môžete kedykoľvek. Jar, leto, ale i jeseň sú ideálnym časom, kedy môžete začať
spoznávať svet na dvoch kolesách. Pre
cyklistov sú vybudované rôzne cyklistické
okruhy, na ktorých si nielen zašportujete,
ale môžete spoznávať aj krásy či historické pamiatky okolia. Bicyklovanie je
tiež vhodné pre rôzne vekové kategórie.
Zároveň je to ideálny šport pre aktívnych aj menej aktívnych ľudí, nehovoriac
o tom, že bicyklovaniu sa môžu venovať
jednotlivci, ale aj celé rodiny. Predstavuje
šetrnú pohybovú aktivitu, pri ktorej sa
zbytočne nenamáhajú kĺby a posilňujú sa
svaly nôh, sedacie svaly a lýtka. Ešte predtým, ako prvýkrát vysadnete na bicykel, je
vhodné nechať si ho skontrolovať v servise. Samozrejme, iba v prípade, že ste tak
nespravili už na jeseň minulého roka. Ak
považujete návštevu servisu za zbytočnú,
určite si aspoň skontrolujte spoľahlivosť

bŕzd a tlak v pneumatikách. Taktiež
myslite na legislatívu a nezabúdajte na
to, že pri jazdení mimo obce je povinné
mať prilbu a deti do 15 rokov majú túto
povinnosť aj v obci. Bezpečnosť je vždy
na prvom mieste. Medzi základnú výbavu
každého cyklistu by mal patriť aj svetlomet svietiaci smerom dopredu s bielym
svetlom a svetlomet svietiaci smerom

dozadu s červeným svetlom. Na zadnej
časti bicykla by malo byť tiež umiestnené
odrazové sklo červenej farby a odrazové
sklo oranžovej farby na každej strane
predného alebo zadného kolesa. Tieto
pomôcky sú dôležité hlavne pre bezpečnosť cyklistu za zhoršených svetelných
podmienok alebo za tmy.

Vedeli ste?
 Ak absolvujete na bicykli aspoň 32 kilometrov týždenne, znížite tým riziko srdcovej príhody o 50 %?
 Vďaka pravidelnému bicyklovaniu môžete zlepšiť fungovanie svojho imunitného systému a budete lepšie odolávať chladu.
 Ak sa pri bicyklovaní do kopca postavíte, uvoľníte tak chrbtové a sedacie
svaly.
 Správne sa bicykluje tak, že do pedálov sa vždy opierame prednou časťou
chodidla.
 Na konci 18. storočia vytvoril nemecký vynálezca Karl Friedrich Drais
von Sauerbronn prvý dopravný prostriedok podobný bicyklu. Rozdiel bol iba
v tom, že nemal pedále a hýbal sa vďaka odrážaniu nôh od zeme.
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V POHYBE

INLINE
KORČUĽOVANIE
A

máme tu ďalší skvelý šport, ktorý
milujú malí i veľkí, ženy aj muži.
Reč je o korčuľovaní na kolieskových korčuliach, ktoré nám
dokáže poskytnúť výborný spôsob relaxu, ale
i športového vyžitia. Inline korčuľovanie sa
kategoricky radí medzi vytrvalostné športy. Je
pri ňom vysoký energetický výdaj, čo ocenia
najmä tí, ktorí chcú okrem načerpania kondície aj schudnúť. Pri korčuľovaní sa do pohybu
zapája komplexné svalstvo, avšak najviac
svaly dolných končatín. Navyše sa pri ňom
nezaťažujú kĺby do takej miery ako napríklad
pri behu. Všetky nárazy spracujú silikónové
kolieska na korčuliach. V prípade, že s inline
korčuľovaním ešte len začínate, v prvom rade
si zaobstarajte vhodné korčule. Tie sa delia do
rôznych skupín – pre začiatočníkov, pokročilých a skúsených. S ich výberom vám poradia
v špecializovanom obchode. Zároveň nezabúdajte na doplnky ako prilba a chrániče. Odreté
kolená a lakte predsa nechce nikto z nás. Obzvlášť dôležitý je správny postoj na korčuliach,
inak by nás mohol začať bolieť chrbát. Aká je
teda správna pozícia? Nohy by sme mali mať
rozkročené na šírku ramien. Kolená sú stále
mierne ohnuté, pričom sa mierne predkloníme dopredu. Ruky sa pohybujú kyvadlovo
vpred, vďaka čomu je koordinácia pohybu
lepšia. Ruky by sa mali pohybovať rovnakou
frekvenciou ako nohy. Keďže pri korčuľovaní
zapájame celé telo a ide o vytrvalostný šport,
je vhodné, ak si po ňom doprajete krátky
strečing na natiahnutie svalov.

Vedeli ste?
 Pri korčuľovaní aktívne zapájate najmä sedacie a stehenné svaly, ale aj biceps, triceps a svaly ramien.
 Prvé kolieskové korčule vznikli v roku 1743. Jean Joseph Merlin sa dostavil na londýnsky maškarný ples v akýchsi
topánkach na kolieskach – predchodcoch dnešných kolieskových korčúľ.
 Pri pozvoľnej jazde na kolieskových korčuliach spálite približne 1 670 J/hod.
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FRISBEE

V

našich končinách možno
trošku netradičný šport, ale
aj s lietajúcim tanierom sa dá
skvele zabaviť a zároveň rozhýbať telo. Frisbee je vhodným riešením
napríklad pre rodiny s deťmi, či na rodinné grilovačky, kde sa pri hádzaní lietajúceho taniera môžu zabaviť nielen deti.

PAINTBALL

M

áte množstvo
kamarátov a rozmýšľate, ako zaujímavo a zároveň
akčne využiť svoj voľný čas? Čo
by ste povedali na paintball?
Stačí si vyhľadať paintballové
ihriská, zorganizovať väčšiu
alebo menšiu skupinu a o zábavu je postarané. Paintball sa
v súčasnosti považuje tiež za
šport a vznikol v 80. rokoch 20.
storočia v USA. Na začiatku sa
pri hre využívali olejové farby,
ktoré boli neskôr nahradené netoxickými minerálnymi farbami
rozpustnými vo vode. V paintballe sa v súčasnosti organizujú
aj rôzne súťaže, ba dokonca
majstrovstvá.
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Možností, ako
začať športovať
a naštartovať
svoj organizmus
s príchodom
jari, je skutočne
veľa. My sme
si pre vás
prichystali len
„ochutnávku“
športov, do
ktorých sa
môžete nadšene
vrhnúť. Ktorý
ste si vybrali?

Martina Zvolanská
Foto: pixabay.com,
pxhere.com, flickr.com,
unsplash.com
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JARNÉ
PREBÚDZANIE
NÁŠHO
ORGANIZMU
Keď by sme hľadali
pomoc pre náš
organizmus, keď sa po
zime necítime najlepšie,
márne by sme hľadali
zázračný prípravok,
ktorý nás opäť vráti do
formy. A to, či už je to
„jarná únava“, za ktorou
sa väčšinou skrýva len
naša slabá a v zimných
mesiacoch zanedbaná
kondícia, ale aj znížená
imunita a s ňou
spojená náchylnosť,
že ochorieme, keďže
v zime sme si dopriali
ťažšie a mastnejšie
jedlá, ktoré taktiež
neprospievajú nášmu
organizmu, ba dokonca
ho ochudobňujú
o zdraviu prospešné
látky.

ZDRAVIE

D
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ZDRAVIE

U

ž naši predkovia v dávnych
dobách vedeli, že pôst skoro na
jar je pre nás dôležitá a zároveň
podstatná súčasť prípravy na
slávenie veľkonočných sviatkov. Nezabúdajme však na to,
že sa očista zameriavala hlavne na dušu človeka.
Dnes sa často stretávame už len s pojmom „jarný
detox“, hlavne vo forme mediálne a komerčne
podporovaných nežiaducich procedúr, či dokonca hladovky, podstata nám však unikla. Dôsledkom potom často býva mrzutosť a zlá nálada,
spôsobená zameraním sa výlučne na svoje telo
a postavu.

Zosúlaďme svoj organizmus
s prírodou
Na jar sa prebúdza k životu celá príroda, po
akoby zimnom spánku znovu všetko ožíva, rodí

sa a rastie. Len tak si vyjdime von a všímajme si tú krásu okolo nás a pocítime,
akú silu v sebe skrýva. Pomôže nám
to zahĺbiť sa do svojho vnútra, po
upratovať si vo svojich myšlienkach,
predstavách a zmysle pôstu. Určite
sa nám potom bude ľahšie pristupovať aj k našej telesnej schránke.
Zrazu zistíme, ako ľahko sa nám
darí skĺbiť starostlivosť o telo so
starostlivosťou o vlastnú dušu.
Odľahčenie jedálnička je dôležitou
súčasťou pôstu, do jedálnička by sme
mali zaradiť ľahko stráviteľné jedlá bohaté na vitamíny, minerály a vlákninu.
Využime však aj to, čo nám ponúka
príroda v našom okolí. Už skoro na jar si na
prechádzke môžeme natrhať bylinky, a tak si
dopomôcť k očiste tela a mysle.

Žerucha

siata
je veľmi ľahko dostupnou
bylinkou, veď vie vyklíčiť
a vyrásť na obyčajnom kuse
vlhkej vaty. A to dokážeme v každom ročnom
období. Využime ju teda
ako prísadu do nátierky,
omáčky či šalátu. Vplýva
na látkovú výmenu,
podporuje imunitu,
prečisťuje krv, pečeň,
ba dokonca pri anémii
produkuje železo, navyše
odstraňuje únavu spojenú
s jeho nedostatkom. A keďže
obsahuje veľa chrómu, zaháňa
pocit hladu a chuti na sladké.

Lopúch

a koreň z neho si pripravme
ako čaj. Keď ho budeme
piť dvakrát denne, pomôže
nám odstrániť z tela ťažké
kovy a upraviť nám metabolizmus.

Púpava,

z ktorej čerstvé listy môžeme konzumovať ako zložku šalátov,
je taktiež skvelý pomocník pri
prečistení obličiek, krvi. Navyše podporuje trávenie a správne fungovanie pečene.

Žihľava

výborne odvodňuje
telo, prečisťuje obličky a pečeň, pôsobí aj pri
zápche. Najsilnejšie účinky má čerstvá a mladá
žihľava. Preto, keď zbadáme, že už zo zeme vyrastajú mladé lístky, natrhajme si z nej a urobme si čaj, najlepšie hneď ráno na lačno.
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Petržlen

záhradný je zas močopudný. Keď bude pravidelne súčasťou nášho
jedálnička, či už ako čerstvá petržlenová vňať, alebo
postrúhaný v šaláte, nadbytočná voda sa z nášho tela
dostane podstatne ľahšie. Obsahuje železo, dokáže
bojovať s anémiou a výborne pôsobí na trávenie.
Petržlenovú vňať dokážeme vypestovať už veľmi
skoro na jar.

Medvedí cesnak

stačí pokrájať nadrobno a dochutiť si ním jedlá. Výborne však chutí aj ako hlavné
jedlo, napríklad na spôsob špenátu či v podobe polievky a pesta.
Natália Krosnerová
Foto: pixabay.com
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PRE TELO A DUŠU

Navštívte G.Bar
na Suchom
mýte 1
v Bratislave
a ponuku objavte
na www.gbar.sk

Sny o relaxe
splnené na počkanie

Poznáte to: pracujete, tvoríte, učíte sa s deťmi, ale často zabúdate na seba. Zmeňte
to raz a navždy. Zastavte sa, zatvorte dvere za realitou. Vstúpte do kráľovstva
relaxu, do beauty baru, odkiaľ budete vychádzať nielen krásna, ale aj oddýchnutá po
príjemnej procedúre, ktorú si môžete vychutnať napríklad s pohárom Martini v ruke.

Odporúčame
vyskúšať: denný mejkap v G.
Bare. Ak sa pýtate,
prečo odporúčame
vyskúšať klasiku,
odpoveď je jednoduchá. Je veľmi
príjemné, ak sa
o vás pred prácou
niekto postará
a dodá vám pocit
sebavedomia na
celý pracovný deň.
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Parafinoterapia ako druh
najužitočnejšieho relaxu

Terapiu parafínom robí na Slovensku minimum salónov, pritom ide o veľmi užitočnú
a zároveň príjemnú procedúru. Parafinoterapia,
ktorá úspešne bojuje s trhlinami na suchej pokožke rúk, spomaľuje starnutie a krásne hydratuje, si zaručene zamilujete hneď po prvej návšteve
beauty baru, kedy uvidíte výrazný rozdiel. Parafinoterapiu sa odporúča absolvovať raz mesačne
alebo podľa potreby.

Manikúra zo všetkých
kútov sveta

Aj krásne nechty sú, alebo by aspoň mali byť,
výsadou každej ženy. Aby ste ich mali krásne

upravené, rozhodnite sa pre japonskú, francúzsku alebo trendy manikúru. Veľmi obľúbené sú
momentálne aj farebné lakovania a nailart gél lakom, pričom sa na výslní držia aj gélové nechty.

Najnovšie trendy
sa rodia v G.Bare

Zaujímalo vás niekedy, kto tvorí všetky tie
bláznivé trendy a zároveň ste sa pýtali, kto ich
pretvára na nositeľné? V oblasti ženskej krásy
oboje robia ukrajinské krásky, odkiaľ koncept
G.Baru pochádza. A odtiaľ sa tieto trendy už len
šíria rýchlosťou svetla do celého sveta od roku
2015, kedy G.Bar založili Sabina Musina a Lera
Borodina ako miesto, kde sa môžete zabávať
a krášliť podľa najnovších trendov. Preto, ak
chcete vyskúšať niečo nezvyčajné, nie je lepšie

miesto, kde sa zveriť profesionálom do rúk.
Či už máte len pol hodinku alebo pol
dňa, G.Bar si zamilujete. Pred prácou sa
stihnete nechať nalíčiť a učesať v rekordnom čase a po práci môžete relaxovať
hodiny v kreslách šikovných kaderníčok,
vizážistiek a manikérok.

A to najlepšie
na koniec...

Už dlho hľadáte netradičný a originálny darček pre kamarátku, maminu alebo
sestru? Chcete sa zabaviť s kamarátkami
alebo osláviť výnimočnú udalosť? Zarezervujte si photoroom v G.Bare, kde
môžete v jedinečnom priestore stráviť ešte
jedinečnejšie chvíle. V krásnom štúdiu
vám urobia profesionálne fotky, ale okrem
toho si užijete oddych a zábavu s pohárom
prosecca v ruke aj v kreslách vizážistov
a hair stylistov, ktorí vás na toto fotenie
alebo oslavu pripravia.

PRE TELO A DUŠU

Zaujalo nás: fotenie mama a dcéra.
Prekvapte svoju
mamu a strávte
s ňou nezabudnuteľné chvíle. Nech
máte koľkokoľvek
rokov, vaša mama
sa zaručene poteší
krásnemu mejkapu, vlasom, nechtom a krásnym
fotkám so svojou
dcérou.

Autor: Alžbeta Molnárová | PR článok
Zdroj foto: G.Bar Bratislava
a Natália Jablonková
Modelka: Andrea Zemková
Foto a styling: Darina Abu Alhawa
Doplnky: CUBE
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Ako (z)menitˇ
domov bez stresu

D

Pozrime sa na to, ako túto bytovú
očistu začať čo najvhodnejšie.

Aj keď sa zrovna nesťahujete, z času na čas padne
každému vhod vyhodenie nepotrebných vecí. Máte starý
televízor, ktorý už nikto nepozerá, ale je vám ho ľúto
vyhodiť? Alebo máte v pláne pretriedenie vášho šatníka?
Je všeobecne známe, že vec, ktorú sme nemali oblečenú
viac ako rok, vlastne ani nepotrebujeme. Pri spotrebičoch, nábytku alebo technike, ktorú už nepotrebujete
alebo nechcete prenášať do nového domova, sa obráťte na
odborníkov. Požiadajte o pomoc profesionálnu sťahovaciu spoločnosť, ktorá sa postará o bezpečnú a ekologickú
likvidáciu na skládke alebo v spaľovni.
Okrem bytovej očisty však môžete získať aj peniaze
navyše. Keď viete, že niektoré veci sú stále použiteľné, namiesto zberného dvora ich predajte na „susedskej burze”.
Alebo ich len tak darujte. V detskom domove, v materskom centre, v domove sociálnych služieb v ašu snahu
ocenia a vy získate dobrý pocit.
Takmer všetky predmety dnešnej domácnosti majú aj
svoje alternatívne využitie. Pýtate sa aké? Tak napríklad
klavír. Ak vám už pomaly dosluhuje a viete, že ho už
takmer vôbec nepoužívate, posuňte ho ďalej. Kaviarne
a reštaurácie v rôznych mestách s radosťou privítajú túto
formu odreagovania sa pre zákazníkov. Alebo prispejte
mestu na spríjemnenie pouličného umenia, podobne ako
je to v Paríži, Sydney či New Yorku. Nielenže urobíte
niekomu radosť, ale aj prispejete k nižšiemu environmentálnemu zaťaženiu.
Fascinuje vás recyklovanie starých vecí a ich nová
premena na iné kusy nábytku? Určite nájdete mnoho

ODBORNÍK RADÍ: VYHNITE SA NÁPORU NA PSYCHIKU!

JARNÝ DETOX
DOMÁCNOSTI

Vo vzduchu cítiť jar a vy opäť stojíte pred rozhodnutím začať každoročné
generálne upratovanie, či vypratávanie domácnosti.
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Veľké jarné upratovanie aj sťahovanie sa do nového príbytku je veľkou záťažou
nielen na fyzický stav človeka, ale aj na jeho psychickú pohodu.

P

ri veľkom upratovaní je dobré
myslieť na to, že okrem očisty
prostredia je zároveň vhodné zbaviť sa aj nepotrebných
vecí a trošku preorganizovať šatník. K
samotnej očiste domácnosti sa odporúča
použitie vody, ktorá aspoň dve hodiny stála vonku na slnku. Pred začatím
samotného upratovania otvorme okná
dokorán, aby sme tak vpustili do bytu
slnečné lúče aj čerstvý vzduch, ktorý
je najlepšou zbraňou na zneškodnenie
baktérií. Veľké jarné upratovanie má
za úlohu aj odstránenie stôp zimy, a tak

pomáha vytvoriť pocit jarného prebudenia aj v domácnosti, čo – napriek psychickej záťaži zo samotného upratovania
– pomáha naštartovať našu psychiku a
tým aj náš imunitný systém.
Pri sťahovaní sa do nového príbytku
je to ťažšie. Väčšina z nás spája bývanie
s rutinnou istotou. Zvykli sme si na rozmery bytu, na rozmiestnenie predmetov
v byte, cestu domov. To všetko stratíme
pri presťahovaní, čo už je samo o sebe
záťaž na psychiku. Samotný proces
balenia vecí, ich prevozu bez poškodenia, následného rozbalenia a uloženia

na nové miesto môže ešte viac destabilizovať náš psychický stav a namiesto
radosti z nového začiatku budeme cítiť
len vyčerpanosť a nechuť z celej situácie.
Aby sme sa vyhli psychickej záťaži
z upratovania či sťahovania, je dobré
zapojiť do samotného procesu rodinu
a priateľov. To môže spraviť z celého
procesu jednu veľkú zábavu a nebudeme
ani pociťovať stres, že sme na to sami.
Druhou možnosťou je najať si profesionálov, ktorí to spravia za nás, a my môžeme takto získaný čas tráviť so svojou
rodinou a priateľmi.
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skôr prežívajú rodičia. Deťom je viac smutno
za spolužiakmi zo školy a kamarátmi z ulice,
ako za predošlým bývaním.
Z pohľadu dospelých však nastáva veľká
zmena, ktorá si vyžaduje dôkladnú prípravu,
a, povedzme si, nikdy na ňu nie je najvhodnejší čas. Niekedy je nutné takúto životnú zmenu
urobiť zo dňa na deň, pretože príčinou často
bývajú vážne rodinné situácie. Častejšie
však chceme ísť jednoducho len do nového,
krajšieho, väčšieho priestoru.

Jedno je však isté –
človek potrebuje
pomoc!

Ako prvú vec, ktorú by sme vám
poradili, je nespoliehať sa na svoje
vlastné sily. Každý, kto niekedy
opúšťal starý byt a sťahoval sa do nového, vie, že je dosť práce s odhlásením a prihlásením služieb, či s nahlásením zmenenej adresy na všetkých
úradoch. Na sťahovanie domácností, malých i veľkých bytov
sú vyškolení pracovníci, ktorí to zvládnu rýchlejšie, systematickejšie a bezbolestnejšie. Odbremeňte sa aspoň od toho,
čo za vás môžu urobiť profesionáli.
FR-20180005-01

inšpirácií na webe, či v časopisoch o bývaní. Ak si netrúfate,
zalovte vo vodách svojich priateľov a známych – určite sa
nájde aspoň jedna kreatívna duša.

Často nás k detoxu
domácnosti donúti
až samotné sťahovanie.

Poznáte to. Vidina krajšieho a priestranejšieho domova je
zahmlená množstvom vybavovania a povinností. V živote
nastanú rôzne situácie, kedy musíme, či chceme zmeniť naše
bydlisko. Ak meníme domov v detskom veku, celú situáciu
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(red) foto: pixabay.com, plusim.com
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Smart technológia
pre dokonalé vlasy

S

chwarzkopf Professional verí, že skutočná
krása je viac ako len
príjemný vzhľad; je
to kombinácia vonkajšieho
vyžarovania a vnútornej harmónie. Použitím najvzácnejších
ingrediencií – od vysokoúčinných prírodných, čistých olejov
po povzbudzujúce aromatické
esenciálne oleje – Oil Ultime
poskytuje ľahký lesk a zároveň
pomáha klientom salónu uniknúť hektickým každodenným
povinnostiam a nájsť vnútornú
rovnováhu počas zmyselných,
rozmaznávacích ceremónií
v salóne...
Nadobudnite rovnováhu a rozžiarte svoje vlasy a myseľ s novým
Oil Ultime!

Túžite po
bezchybnej
kvalite vlasov
a dokonalom
stylingu?
Vyskúšajte
smart
produkty
vlasovej
starostlivosti!

B

yť chytrý znamená držať krok s najnovšími inováciami a vývojom vo vede a následne tieto poznatky
prakticky využiť. Na čo? Prakticky na čokoľvek!
Najnovšie vedecké poznatky a prevratné technológie
nie sú iba výsadou IT sféry, ale posúvajú hranice aj v ostatných
oblastiach nášho života. Dôkazom toho sú nové
produkty profesionálnej
vlasovej kozmetiky. Pri
vývoji týchto produktov
boli využité poznatky
kaderníkov, smart koncept
postavený na prevratných
vedeckých poznatkoch
a technológiách a receptúry boli obohatené o nové
ingrediencie.
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Medzi takého hight-tech produkty vlasovej kozmetiky patrí
napríklad inovovaný rad produktov značky Indola, ktorý tvorí
flexibilný systém. V rámci troch krokov – umytie, ošetrenie
a styling, dokáže poskytnúť dokonalú starostlivosť pre všetky
typy vlasov. Pixel technológia obsiahnutá v umývacích a ošetrujúcich produktoch dodáva zložku Colour Magnifier, ktorá
sa postará o obnovenie neporušenej kvality vlasov a nádherný
farebný lesk. Stylingové produkty v sebe zasa majú zabudované
UV filtre chrániace každý odtieň farby pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, ktoré spôsobujú jej blednutie.
Navyše, receptúra každého produktu bola dôkladne preskúmaná a vylepšená tak, aby sa zvýšil jej účinok. Ešte lepšie
výsledky teraz dosahujú ošetrujúce produkty vlasovej kozmetiky
s pomocou nových ingrediencií zahŕňajúcich jojobový olej pre
hydratáciu, marhuľový olej pre regeneráciu, hodvábne proteíny

pre ochranu farby, koreň ženšenu pre čistenie, kokosový olej
pre uhladenie, fialové pigmenty pre rozjasnenie bielych vlasov
a špeciálny komplex taurínu, karnitínu a pantenolu pre aktiváciu korienkov.
Portfólio smart produktov vlasovej kozmetiky Indola ponúka
kompletnú škálu prípravkov pre každý účel: šampóny na rôzne
typy vlasov, regeneračné a hydratačné prípravky, kondicionéry
a kúry na farbené vlasy, uhladzujúce kúry na neposlušné vlnivé
vlasy či tonikum na aktiváciu korienkov. Nechýbajú ani pro
striedky na dosiahnutie dokonalého stylingu: tužiace a fixačné
spreje, krémy na vlny, sprej na ochranu pred teplom, objemový
púder, tvarujúce gély a vosky. Vďaka smart technológiám tak
môže mať „strašne dobré vlasy” prakticky každý, bez ohľadu na
vrodené predispozície.
(ap), Foto: schwarzkopf.sk

Tajomstvá Oil Ultime
Oil Ultime s inovatívnou formulou skrášľuje všetky typy vlasov
bez zaťaženia, kým esenciálne oleje
umocnia aromatický a rozmaznávajúci zážitok pre klienta. Oil Ultime je založené na troch hlavných
pilieroch:

1.

100 % prírodné, čisté oleje
pre jemnosť a okúzľujúci
lesk:
Najvzácnejšie oleje – arganový,
marulový, ružový a olej z opuncie
mexickej – sú prímesou v bezzáťažovej formule na výživu všetkých
typov vlasov. Viacúrovňový
proces čistenia zabezpečuje, že sú
implementované len tie najdrahšie
zložky a živiny týchto drahých
olejov, takže vlasy sú jemné so
žiarivým leskom.

Je čas vstúpiť
do nového sveta
prémiovej vlasovej
starostlivosti
Schwarzkopf
Professional,
obohatenej
o vzácne oleje,
s novou značkou
Oil Ultime.

2.

Samorozpustné a samoodparujúce oleje, ktoré
nezaťažujú vlasy:
Oleje vyplnia vlasy a naplnia pórovité časti štruktúry vlasov, zatiaľ
čo nadbytočný olej sa okamžite
vyparí alebo sa ľahko opláchne,
čím sa zabezpečí skutočne ľahká
formula.

3.

Aromatické ošetrenie pre
vnútornú harmóniu a krásu vyžarujúcu zvnútra:
Aromaterapia bola praktikovaná rozličnými
kultúrami od dávnych
čias. Tradične
aromaterapia pracuje s prirodzene
získavanými esenciálnymi olejmi
rozličných rastlín,
ktoré sú známe
pre ich pozitívne
účinky na psychické a fyzické bytie.
Oil Ultime aromatické ošetrenie, praktikované v kaderníckom
salóne, je posilnené esenciálnymi
olejmi, čím poskytuje luxusný,
rozmaznávajúci
zážitok.

friško 1/2018 121

ZIMNÁ
ROZPRÁVKA

Z REGIÓNU

S MÁRIOU ČÍROVOU

122 www.frisko.media

friško 1/2018 123

D

ychberúci večer a zimomriavky. Asi tak by sa dala
v skratke opísať atmosféra,
ktorá človeka pohltila už
pri vstupe do magicky pôsobiaceho
Kostola a kláštora Klarisiek, ktorý sa na
jeden večer premenil na dejisko neopakovateľného a exkluzívneho zážitku.
Svetlá sviečok, nevtieravá hudba hand
grummera Juraja Rašiho a aranžmány
na stole preniesli všetkých ďaleko do
zimnej rozprávky. Handgrum vystriedali tóny klavíra, ku ktorým sa pridal
božský hlas jednej z najlepších slovenských speváčok. „Pomaly padá dážď,
čas uniká...“ spievala Mária Čírová pre

vyše 30 vybraných hostí v predvečer Valentína. Zážitok, na ktorý sa
nezabúda, si prítomní vychutnávali
plnými dúškami spolu s gurmánskou
večerou vďaka členstvu vo vernostnom
programe bratislavského Auparku.
Prvý zo série prekvapení nesúcich
príznačný názov Unexpected Moments
zanechal v každom zo zúčastnených
silné spomienky a chuť si takýto večer
zopakovať. Veď kto by nechcel podobný zážitok? Jedinou podmienkou,
ako akúto možnosť dostať je stať sa
členom vernostného programu Aupark
Bratislava a potom už iba sledovať
newsletter.
(pk), fotografie: Petra Hurai

Viac informácií na
www.aupark-bratislava.sk
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HISTÓRIA

SVIATKY JARI –

D

ako ich ľudia
oslavovali kedysi?
Príchod jari prináša
ľudstvu nádej, nové
impulzy a perspektívu pre
ďalšie pokračovanie rodu.
Generácie pred nami
verili, že toto obdobie
treba primerane uctiť,
aby bol prichádzajúci rok
hojný, radostný a plodný,
lebo to zabezpečí
prosperitu rodine, obci
a štátu. Preto bolo
verejným záujmom, aby
sa z osláv nevynechala
žiadna oslava ani rituál,
ktorý generácie predkov
starostlivo vytvorili.
V súčasnosti vidíme už
len malú časť slávností,
ktoré boli pre našich
predchodcov bytostne
dôležité. Ich dnešná
podoba odráža zvyšky
antických, germánskych
alebo slovanských tradícií
– spolu s príbehom
o znovuzrodení Ježiša
Krista.
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U Germánov či Slovanov

O
V antickom Ríme

A

ntický Rím bol miestom, kde sa miestne tradície
Latinov, Sabinov a Samnitov postupne obohacovali
novými vplyvmi Grékov, Etruskov, Egypťanov alebo
národov z Blízkeho východu. V najdôležitejších
sviatkoch rešpektovali tradíciu jednotlivých kultúr (možno pre
istotu, aby si nerozhnevali cudzích bohov) a vytvárali sviatky
spoločné pre širší okruh obyvateľov. Príchod jari a oslavy plodnosti boli súčasťou života ešte pred založením mesta. Rimania
oficiálne vítali novú vegetačnú sezónu vždy na sviatok založenia
Chrámu bohyne Concordie, v deň februárových non (5. februára). Od tohto dňa bolo dovolené v Ríme oficiálne vykonávať
poľnohospodárske práce – siať a sadiť. Aby proces plodnosti
a úrodnosti posilnili a zároveň vyhnali zlé sily, slávili o desať dní
(15. februára) sviatok Luperkálií. Počas tejto udalosti obetovali
luperkovia (mladí zasvätenci kultu) capa a psa. Z ich koží si
vyrobili remene (lat. februa) a následne sa sporo odetí alebo nahí
vydali medzi občanov Ríma a remeňmi bičovali okoloidúcich,
najmä ženy. Hlavnou úlohou tohto „šibacieho“ rituálu bolo
posilniť plodnosť a tehotným uľahčiť pôrod. Na pamiatku týchto
udalostí nám ostal názov mesiaca – február.
Pri príležitosti iného jarného sviatku – Liberálií (17. marca)
Rimania obetovali bohom Liberovi, jeho partnerke Libere, ďalej
bohyni obilia Ceres a bohovi vína Dionýzovi med, víno a koláčiky, aby si zaistili hojnosť najmä plodov, z ktorých vyrábali
tekuté výrobky ako víno, med, medovinu alebo ovocné šťavy.
Počas týchto sviatkov sa chlapci vo veku 14 až 16 rokov oficiálne
stávali mužmi a dostávali svoju prvú mužskú tógu.
Rímske náboženstvo poznalo aj mýty v príbehoch o znovuzrodení po smrti (Isis vzkriesila Hora, Kybelé oživila Attisa, Dionýzos umrel a znovu ožil po zásahu Dia a pod.) a časť
rituálov sa odohrávala na jar. Jednou z podmienok zasvätenia do
týchto kultov bola mlčanlivosť, preto nám kňazi ani príslušníci
náboženských obcí nezanechali priame informácie o presných
termínoch, priebehu alebo detailoch obradov.
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náboženských zvykoch národov ako Germáni, Slovania
alebo Kelti máme zo staroveku zachovaných len veľmi
málo písomných zmienok a tie pochádzajú z archívov Rimanov alebo Grékov. Viac informácií o menách božstiev,
tradíciách a rituáloch sa dozvedáme zo stredovekých textov alebo od
etnografov. Vďaka tomu vieme, že mnohé zo starých mien a tradícií
pretrvali v rôznych podobách po celej Európe dodnes. Zo zmienok
Bedu Ctihodného (žil v 7. stor. n. l.) vieme, že Germáni uctievali bohyňu Ostaru (alternatív. Ēostre), ktorej symbolom bol zajac a mláďa
vtáčika. Bola ochrankyňou všetkých detí a mláďat. Ak vám jej meno
pripomína anglické slovo Easter (prekl. Veľká noc), nie je to náhoda.
Bola bohyňou jari a plodnosti. Germáni podľa nej pomenovali celý
mesiac, ktorý zodpovedá dnešnému aprílu. Spolu s ňou sa symbolom
osláv jari a jarnej rovnodennosti stal spomínaný zajačik alebo vajce,
ktoré s podobným symbolickým významom poznáme aj z územia
obývaného Slovanmi. O farbení vajíčok pred rozšírením kresťanstva
v Európe máme málo informácií. Vieme, že Ostarin zajko ich zafarbené roznášal po krajine ako dar pre deti. Vajíčka znášané vtáctvom
v tomto období sa stali neoddeliteľnou súčasťou symboliky spojenej
s príchodom jari.
Súčasťou osláv jarnej rovnodennosti boli aj očistné rituály, ktoré
mali ľudí, zvieratá i obydlia očistiť od zlých síl, chorôb a nešťastia.
Bolo možné obrátiť sa na živly a pomôcť si ohňom (dymom), vodou
alebo dotykom (vŕby, brezy, iných rastlín...). Najznámejším obradom
využívajúcim oheň počas osláv jari je pálenie Moreny, zosobnenia
smrti, zimy a chorôb. Mohlo mu predchádzať vydymovanie príbytkov rôznymi bylinami a pálenie starých, poškodených alebo inak
určených predmetov. Očista vodou spočívala v omytí predmetu,
zvieraťa, časti tela alebo celého človeka vodou. V mladšom období je
tento rituál nahradený pokropením osoby vodou. Ide o rituál starý
ako ľudstvo samo, preto predpokladáme, že ho pri vítaní jari mohli
používať aj Germáni alebo Slovania. Mimoriadny význam dosiahol
s príchodom kresťanstva.
Zjavne využívaným prostriedkom na čistenie a zároveň prenesenie
sily „dotykom“ boli mladé prúty, najčastejšie z vŕb. Výber stromu
a jeho použitie bolo pre Germánov či Slovanov mimoriadne dôležité
– každý druh strom mohol byť určený na iné použitie. Symbolické

bitie vŕbovými prútmi malo odohnať zlých duchov a zaručiť plodnosť,
zdravie, šťastie. Sila, húževnatosť a energia vŕby mala byť prenesená
na osobu, ktorá bola vyšľahaná. Viera v silu tohto stromu bola pre našich predkov mimoriadne významná. Slovenské dievčatá sa na Veľký
piatok česali pod vŕbami, aby mali pekné vlasy. Prúty vŕby odtrhnutej
na Kvetnú nedeľu chránili domy pred bleskami a požiarmi a verilo
sa, že dokážu uhasiť aj oheň v krbe. A jahňady vysvätené v tento deň
sa dávali do obilia, aby chránili úrodu pred živelnými pohromami,
zajacmi alebo dobytok pred čarodejnicami (a chorobami).
Určite ste spoznali pôvod šibania a oblievania, ktoré prekonali
viac ako tisícročie a popri kresťanskej tradícii zostali dodnes súčasťou
veľkonočných tradícií. Zaujímavé je, že „polievačka“ je dnes rozšírená
najmä na východe Slovenska a „šibačka“ na západe územia. Ak budeme veriť starým kúzlam, tak najzdravšie a najveselšie dievčatá a ženy
musia žiť na strednom Slovensku, pretože tu sa obe tradície stretávajú
a používajú naraz.
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Kresťanská tradícia

N

apriek tomu, že ste možno v opise spoznali pôvod
Kresťanstvo vo svojich obradoch využíva často symboly ohňa
niektorých tradícií, súčasné oslavy jarnej rovnodena vody, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou jeho rituálov. V noci
nosti u nás najviac sformovalo kresťanstvo. Príbeh
počas liturgie na Bielu sobotu je zapálený svätý veľkonočný oheň
ukrižovania Ježiša Krista, ktorý počas židovského
a od neho sa zapaľujú veľkonočné sviece, ktoré sú odnesené do
sviatku Pesach/Pascha vstal z mŕtvych, dal niektorým starým
kostola. Oheň tu symbolizuje život, vzkriesenie Ježiša Krista.
obradom nový rozmer a priniesol nové, nemenej dôležité. VďaVeľkonočné sviece sú zapaľované len od Veľkej noci do Letníc
ka kresťanstvu má táto oslava jednotne stanovený dátum. Stalo
(50 dní) a potom len počas krstov a pohrebov, aby pripomínali
sa tak počas Nicejského koncilu (v roku 325 n. l.) za vlády rímvzkriesenie a prechod cez bránu smrti.
skeho cisára Konštantína Veľkého. Vtedy
Pokiaľ chcelo byť kresťanstvo počas strebol dátum začiatku Veľkej noci stanovený
doveku prijaté všetkými obyvateľmi, muselo
Sviatky Veľkej noci nie sú
na prvý piatok po prvom jarnom splne.
zrejme akceptovať časť starších tradícií a zvylen obdobím „predĺženého
Začiatok jarnej rovnodennosti stanovili
kov, prípadne ich zaradilo do svojich rituálov.
víkendu“, ako to možno dnes Zmienky o zajacovi nájdeme už v Starom
počas týchto výpočtov vždy na 21. marca.
niekto nazýva. Predchádza im zákone, kde bol pôvodne označený za nečisté
Viete, že rozdiel medzi gregoriánskym
40-dňový pôst, počas ktorého zviera, až v neskoršom období bol v Byzancii
a juliánskym kalendárom spôsobuje, že
pravoslávna cirkev oslavuje aj tento sviatok sa kedysi nesmelo konzumoznakom Krista, chudoby a pokory.
vať mäso a niekde aj vajíčo 13 dní neskôr?
Vajíčka a ich farbenie malo v stredoveku
Kresťanským symbolom úzko spojeným
i novoveku svoj symbolický význam i v kreska. Veľká noc dnes v sebe
s Veľkou nocou je veľkonočný baránok,
ťanstve. Ľudia sa vyhýbali modrej, ktorá
spája rituály našich dávnych
ktorý bol rozšírený už v staršej tradícii
znamenala smútok, namiesto nej uprednostpredkov spojené s príbehom
ako symbol „božieho stáda“. Kresťania ho
ňovali žltú, zelenú a najčastejšie červenú,
Ježiša Krista a jeho zmŕtzobrazujú s víťaznou vlajkou, symbolom
pripomínajúcu krv Ježiša Krista. Uvarené
vychvstaním. Budete tento
vzkriesenia. Spolu s ním sa často objavuje
vajíčka červenej farby sú dodnes súčasťou
rok vajíčka kupovať, alebo si
symbolický kríž, dnes najdôležitejší symbol
rituálov a liturgie najmä v pravoslávnej cirkvi,
skúsite vyrobiť s deťmi vlastkresťanstva. V jednoduchej konštrukcii
kedy ich prasknutie/rozbitie symbolizuje
né, originálne a s trochou
sa spája v jedinom bode ľudský a božský
očistenie od hriechu a nový život vďaka zmŕtvášho príbehu?
svet. Jeho tvar nás spája aj s okamihom
vychvstaniu Ježiša Krista. Šibanie vŕbovými
ukrižovania Krista (aj keď história pozná aj
prútmi, ktoré má prinášať zdravie a plodnosť
niekoľko iných krížov).
(a odháňať zlých duchov), slúži kresťanom tiež na pripomenutie
Nájdeme ho napríklad na slávnostnom veľkonočnom stole,
bičovania Ježiša Krista pred ukrižovaním. Vŕba a jej vetvičky
pretože kresťanská tradícia sa prejavila aj v gastronómii. Praclízohrali v našich zemepisných šírkach ešte jednu významnú úlohu.
ky boli pôvodne pokrm pripravovaný na Veľkú noc v kláštoroch V období jari nahradili bahniatka (maňušky, baburky, jahňady)
a mali pripomínať modliaceho sa človeka so skríženými rukami. palmové ratolesti, ktoré majú symbolizovať život a víťazstvo KrisNeoddeliteľnou súčasťou Bielej soboty je mazanec s vyrezaným
ta nad smrťou a hriechom. Posvätené na Kvetnú nedeľu chránia
alebo inak vyzdobeným krížom.
hospodárstvo.
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Miroslava Daňová - Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita v Trnave
Foto: pixabay.com, commons.wikimedia.org
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RECENZIA

KNIHY –

PRIATEĽ ČLOVEKA
Marec je mesiacom knihy. Pre nás je takých mesiacov v roku
dvanásť. Radi by sme vás nalákali na okamihy, kedy obrazovku
mobilu vymeníte za šuštiace stránky. Čierne na bielom vás
vtiahnu do fantazijných zákutí dobrodružné príbehy pre malých
aj veľkých, vtipné situácie i pasáže textu na zamyslenie, alebo
sa dozviete inšpiratívne novinky o tom, čo vás baví. Tieto knihy
nás v redakcii v poslednej dobe oslovili. Veríme, že s niektorou
z nich strávite jar napríklad na terase, na lavičke v parku, alebo
pohodlne ležiac na gauči.

DRAGAN VELIKIĆ: VYŠETROVATEĽ

PETER GOES: CESTA ČASOM

(SLOVART)

(ARTFORUM)

Ak máte radi netriviálne čítanie a nebojíte sa pri ňom zamyslieť a spomenúť si na prachom zapadnuté okamihy a ľudí
z vlastného života, ktorí sa už dávno pominuli, siahnite po
knihe srbského spisovateľa, ktorá získala pre svoj vybrúsený štýl najvýznamnejšie možné literárne ocenenie v Srbsku,
cenu časopisu NIN. Podľa názvu by ste asi tipovali detektívku
– a ona vlastne detektívkou je, hoci inou, na akú sme v klasickom žánri krimi zvyknutí. Velikić sa v nej totiž až pátračským
spôsobom snaží dôjsť k pravde o ľuďoch a udalostiach v rodine
hlavnej postavy románu a pozliepať čriepky jeho každodenného života s ľuďmi, ktorí z jeho života dávno zmizli. Celý
sled dôkladného stopovania v sebe aj vo svojom živote spustí
u hlavného protagonistu správa o smrti jeho matky – a práve
uvedomenie si tohto faktu v ňom otvára pomyselnú emotívnu
čiernu skrinku s prepletencom vrstevnatých rodinných príbehov. Román o vzťahu k matke je poetickou spoveďou hlavnej
postavy, jeho pátraním na miestach a po ľuďoch blízkych
matke v snahe dozvedieť sa o nej čo najviac, a rozprávaním
o krajine a ľuďoch tak, ako si ich pamätáme, ale už také nie sú...
Dokonalý zmysel pre detail pri opisoch, jazyková dôslednosť,
prepracovaný štýl písania a samotná téma fascinujú. Čo sa pri
čítaní tejto knihy o svojom živote dozviete vy?

Ďalšia knižná delikatesa z Artfora! Veľkoformátová 80-stranová kniha vyzerá ako kniha pre deti a im je aj primárne určená,
avšak aj pre dospelých je „chuťovečkou“, ktorú si radi so svojimi
deťmi či vnúčatami detailne „omrknú“. Aj ja som „využila“ dcérkine narodeniny ako zámienku, ako ju mať kedykoľvek poruke.
Nejde o encyklopédiu, ktorá by vás umorila tonami čísiel a mien,
skôr atraktívnou vizuálnou formou poňatú históriu Zeme
a ľudí od Veľkého tresku až po budúcnosť. Je maximálne pútavá
vďaka ilustráciám belgického ilustrátora Petra Goesa, ktorý na
tematických dvojstranách zachytil väčšinu toho najpodstatnejšieho z danej oblasti. Ilustráciu dopĺňa krátky text plný rôznych
„pikošiek“. Posvietite si na prehistorických dinosaurov, na život
a vynálezy obyvateľov starovekých miest, zažijete kruté grécko-perzské vojny, spoznáte jedinečné stavby Egypťanov, budete sa
plaviť na lodiach s Vikingami či tancovať s deťmi kvetov. Dozviete sa o vplyvných civilizáciách Sumerov, Rimanov, Aztékov
aj o moderných národoch s ich vrcholmi i pádmi. Práve vďaka
atraktívnej grafike si z histórie veľa zapamätáte – ako sa hovorí:
Radšej raz vidieť ako stokrát počuť. Túto knihu sa však oplatí
vidieť zblízka aj stý raz!

www.artforum.sk

www.slovart.sk

BRIAN FREEMAN: NOČNÝ VTÁK

TERRY PRATCHETT: STRIGA NA VYSÁVAČI

(IKAR)

(SLOVART)

Ak sme vás napašmali na klasické krimi, tu je. S podtitulom Najstrašnejšie spomienky sú
tie, ktoré si nepamätáme prichádza táto grónska detektívka. Detektívovi Frostovi Eastonovi
zo sanfranciskej polície sa na stôl dostanú záhadné prípady niekoľkých žien, ktoré po nevysvetliteľnom nervovom kolapse spáchali samovraždu. Na prvý pohľad nesúvisiace obete
majú jedno spoločné – všetky boli pacientkami renomovanej psychiatričky Francescy
Steinovej, ktorá pomocou spornej terapie vymazáva pacientom z pamäti traumatické spomienky. Okrem Eastona vedie vyšetrovanie na vlastnú päsť aj Steinová. Obaja začnú
dostávať tajuplné správy od kohosi, kto sa podpisuje ako Nočný vták. Prípad postupne
nadobudne osobný charakter a na povrch vyplávajú dávne tajomstvá. Steinová musí čeliť
záhadným výpadkom pamäti a Easton zasa vrahovi, ktorý pozná jeho najhoršiu spomienku. Počet obetí rastie a Nočný vták sťahuje slučku okolo Eastona a Steinovej čoraz
tesnejšie a oni musia zastaviť rafinovaného vraha skôr, ako ovládne myseľ ďalšej ženy.

www.bux.sk

„Prečetovky“ zbožňujem. Keďže dcérka má už takmer 8 rokov, nádejala som sa,
že ich čaro objaví aj ona – a podarilo sa! Podľahla im úplne, miluje „prečetovský“
humor a jeho (miestami absurdné) spájanie nespojiteľného, prekvapivé pointy
a zvraty v deji či opisovanie jedinečnou optikou tohto mága svetovej literatúry. Po
trilógii Do boja s človekom, Hor sa k Nebesám a Koniec sveta v hypermarkete prichádza
aj túžobne očakávané pokračovanie Drakov zo Strašihradu – 336-stranová Striga na
vysávači. Ide o rané poviedky tohto literárneho „vtipálka“, pri ktorých sa popučíte
od smiechu aj vďaka neskutočne smiešnym ilustráciám Marka Beecha. Čakajú vás
totálne bláznivé príbehy o deťoch a dospelých, o pirátoch i kúzelníkoch, o strigách
i policajtoch, o dobrákoch i lotroch. Čítame ju a z detskej izby sa ozýva hurónsky
smiech – to už aj muž vie, že zas čítame Terryho Pratchetta.

www.slovart.sk
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SILÈNE EDGAROVÁ – PAUL BEORN:
14 – 14 PRIATEĽSTVO NAPRIEČ STOROČIAMI

KULIFERDO –
ROZVOJ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

DARMACHARI NAGARAJA:
POHÁDKY PRO MALÉ BUDDHY NA DOBROU NOC

JANA ŠIMKOVIČOVÁ A KOLEKTÍV:
NABITÁ KUCHÁRKA

(ALBATROS)

(RAABE SLOVENSKO)

(SYNERGIE)

(FITnamotávka)

Môj starší synovec hltá jednu knihu za druhou a práve
14 – 14 Priateľstvo medzi storočiami je mojím tajným knižným
tipom pre neho. Potešilo ma, že konečne vychádza kniha,
v ktorej je hlavným hrdinom (po plejáde dievčat v pubertálnom
veku) aj chlapec tínedžer. Teda hneď dvaja! Hadrien a Adrien
majú 13 rokov a žijú len pár kilometrov od seba vo Francúzsku. Majú problémy v škole, doma i s dievčatami – ako väčšina
chlapcov v ich veku. Podstatné však je, že zatiaľ čo Hadrien žije
v roku 1914, Adrien v roku 2014. Ich osudy sa záhadne prepoja,
keď sa pred ich domami objaví tajomná schránka a oni si začnú
posielať listy. Najskôr vôbec netušia, že ich listy putujú časom.
Keď si Adrien uvedomí, že Hadrien žije v minulom storočí,
rozhodne sa ho varovať – do života jeho priateľa Hadriena totiž
čoskoro vstúpi 1. svetová vojna. Jeho kamarát sa musí ukryť, za
každú cenu! Silné posolstvo o priateľstve a obetavosti voči tým,
ktorých máme radi, dojme aj takých „tvrďasov“, akými obyčajne
10- až 15-roční chlapci sú.

S dcérkou sme radi trávili čas aj riešením zaujímavých
úloh. Bez toho, že by si to uvedomovala ako zadanie,
som veľa zistila o tom, čo jej ide a v čom ju podporiť
pri všestrannom rozvoji. Ak máte doma predškoláka,
zadovážte si do domácej herne zábavného KuliFerda –
súbor ôsmich pracovných zošitov, s pomocou ktorých
zvládne vaše dieťa náročný prechod od hrania k učeniu
bez sĺz a zbytočných stresov. Slúžia na rozvoj školskej
zrelosti v oblastiach zrakového a sluchového vnímania,
grafomotoriky, myslenia, orientácie, predmatematických
predstáv a pozornosti. Pre dieťa sú úlohy vytvorené
zábavnou a atraktívnou formou a inštrukcie sú prehľadné, takže ich hravo zvládne aj rodič, ktorý nie je vyštudovaný pedagóg. Čas na spoločné aktivity môžete prežiť
aj užitočne, tým, že svojmu drobcovi pomôžete dohnať
ešte počas posledného roka v škôlke to, čo by mu možno
v škole chýbalo. Stačí 15 až 20 minút denne prežitý s kamarátom KuliFerdom!

Táto kniha už dlho tróni v našej rodinnej knižnici na čestnom mieste. Hoci nepatrí medzi horúce novinky, prinášam
vám o nej správu, lebo ju len málo ľudí pozná. Rozprávky
s podtitulom Príbehy láskavosti a porozumenia, ktoré potešia
a inšpirujú vás aj vaše deti som objavila náhodou, keď som
v tom istom českom vydavateľstve hľadala iný hit – úchvatnú
knihu Malá Duše a Slunce. Dcérka mala vtedy len niečo vyše
3 rokov a ja som jej z nej čítala, prekladajúc jej text rovno do
slovenčiny. Dodnes je to jedna z našich najobľúbenejších kníh.
20 rozprávok v knihe údajne vychádza z rozprávania samotného Buddhu a deťom dávajú odvahu vytvoriť si pozitívny
prístup k ťažkostiam, s ktorými sa v živote môžu stretnúť,
pomáhajú im nájsť vnútorný pokoj, stabilný stred vo svojom
vnútri, jasne rozlišovať dobro a zlo a život vnímať v harmónii. Prekrásne ilustrácie sú rovnako fascinujúce ako samotné
príbehy s kľúčovými posolstvami pre (nielen) detskú dušu:
láska je najmocnejšia, priateľstvo je posvätné, odpúšťanie je
nevyhnutné... Vysoká škola morálky pre malých aj veľkých,
odetá v jednoduchých príbehoch o ľuďoch a zvieratách. Kúpite
ju v slovenských knižných e-shopoch.

Podávate počas dňa výkon pri športe či pri náročnej
práci? Záleží vám na tom, čo jete, lebo chcete zdravo chudnúť, naštartovať si trávenie, posilniť imunitu a znížiť stres?
Táto kniha vám poradí, ako získať z jedla energiu na celý
deň. 70 zdravých receptov z bežne dostupných surovín pre
vás pripravilo viac než 40 najlepších slovenských trénerov
a osobností zo sveta cvičenia a zdravia z prestížnej súťaže Fit
Leader. Na 256 stranách vás čakajú zdravím nabité inšpirácie na viac ako dvojmesačné varenie i zaujímavé rozhovory
s odborníkmi na tému energie, chudnutia a zdravej stravy. Ak
si knihu objednáte na www.fitnamotavka.sk/nabita-kucharka, ku knihe získate zadarmo aj dve e-knihy: Superpotraviny
na váš stôl a 10 cvikov pre váš zdravý deň. Ja idem do toho! Od
marca už zas naplno behám – a vhodne zvolené jedlo ide so
športom ruka v ruke na ceste za štíhlym a pevným telom
a osobným rekordom na tohtoročných pretekoch. Prijmite
výzvu aj vy!

www.albatrosmedia.sk

www.raabe.sk

www.fitnamotavka.sk/nabita-kucharka/
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FERDINAND LEFFLER: ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ

AMBER LOCKE: SUPERPOLIEVKY. HVIEZDY KUCHYNE NA STO SPÔSOBOV

(HOST)

(SLOVART)

Ja záhradu nemám, ale snívam o nej. Práve preto ma zaujala táto kniha s podtitulom
Inšpirácia pre súčasnú záhradu. Veľkoryso poňatá publikácia z dielne renomovaného
záhradného architekta Ferdinanda Lefflera zo záhradného Ateliéru Flera, ktorý je autorom mnohých ocenených projektov, prináša svieži a naskrz súčasný pohľad na záhradu
ako na priateľské miesto, kde sa vám bude dobre žiť a kde budete tráviť príjemné chvíle
so svojimi blízkymi. Na prvé prelistovanie vás očarí, ale ponúka aj viac – prevedie vás
od prvotných úvah a plánovania cez ukážky realizovaných záhrad až k praktickým
radám a tipom, ako mať doma tú svoju vysnívanú záhradu. Na starostlivo vybraných
snímkach špičkových fotografov sa podarilo zachytiť ten najkvalitnejší dizajn, podmanivú atmosféru, jemnú krásu a genius loci mnohých čarovných záhradných zákutí. Ak
ste si túto jar povedali, že by vaša záhrada mala dostať novú podobu, alebo sa len chystáte založiť svoju exteriérovú relaxačnú zónu plnú zelene, iste sa do nej začítajte! Kúpite
ju v slovenských knižných e-shopoch.

Polievky sú základ, u nás doma je nejaká vždy na zahnanie najväčšieho hladu, pre chuť – a tak trochu
ako finta na dcérku, ktorá na mnohé druhy zeleniny pozerá cez prsty. V polievke ich však „dá“, stačí ju
servírovať rozmixovanú. Knihu som dostala od mojej zlatej sestry, vraj aby sme varili aj nové kúsky, keď
sú už u nás taký hit. Ochkám nad každým receptom, ktoré farbisto a atraktívne naaranžované prináša hviezda Instagramu Amber Locke. Tak takéto sme ešte nemali: kokosovo-karfiolová, z pečeného
baklažánu, cviklovo-dráčová, mrkvová s kuskusom a mangoldom, ale aj melónové gaspacho. Amberine
polievky nie sú žiadna nuda! Rýchlo a za pár eur v nich zužitkujete na maximum sezónnu zeleninu
celoročne – od skorej jari až do neskorej zimy. Okrem nápaditých oživení klasických polievok (napr.
brokolicovo-citrónová) a úplných noviniek oceňujem hlavne časť o suchých a varených posýpkach,
ktoré vyšperkujú vzhľad polievky, chuť, konzistenciu a jej nutričnú hodnotu. Kto by si už do polievky
dával extrudované guľôčky, keď si ju môžete posypať opraženou quinoa, tekvicovými semienkami, zemiakovými lupienkami pečenými v rúre či chrumkavými šalviovými lístkami?! Kniha obsahuje vyše 100
receptov, informácie o zdravotných účinkoch použitých surovín aj tipy na skladovanie a servírovanie
polievok tak, aby ste mali na ňu chuť každý deň.

www.slovart.sk
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Spracovala Stanislava Murínová, foto: archív vydavateľstiev

www.synergiepublishing.com

V

Bývanie v nedostatočne
vetraných priestoroch má
za následok zhoršenie zdravotného stavu a môže byť
príčinou vzniku mnohých
ochorení, napr. alergie,
astmy. Rekuperačný systém
býva spravidla vybavený
špeciálnou účinnou filtráciou, ktorá dokáže zachytiť
prach, nečistoty a peľ, takže
systém je zvlášť vhodný pre
alergikov.

VEDA A TECHNIKA

ČERSTVÝ
VZDUCH,
ktorý šetrí
vaše peniaze
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Vetranie je nevyhnutné pre zdravie
aj pre pocit pohody – v práci
i doma. Všetky priestory by preto
mali mať vhodný vetrací systém.
Pri tradičnom spôsobe vetrania
v zime okrem vydýchaného
vzduchu unikne von oknom 50
až 75 % tepla a miestnosť treba
neustále vyhrievať. V lete dôjde
cez otvorené okno k prehriatiu
bytu o 35 až 60 % a interiér
musíme dochladzovať.

Z

tohto dôvodu sa čoraz častejšie využívajú
systémy riadeného vetrania, ktoré optimalizujú potrebu výmeny vzduchu v byte i dome
a zvyšujú tak obytný komfort. Súčasťou systému riadeného vetrania je jednotka so spätným
získavaním tepla – rekuperátor, čím sa minimalizujú tepelné straty či nadmerné zisky, teda aj náklady za
vykurovanie alebo chladenie.
Samotná rekuperácia je spätné získavanie tepla. Privádzaný vzduch do budovy sa predhrieva alebo dochladzuje
odpadovým vzduchom (teplým či studeným). Odpadový
vzduch teda nie je bez úžitku odvedený otvoreným oknom
von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu

svojho tepla či chladu privádzanému vzduchu. Odpadový
vzduch z miestnosti (kuchyňa, kúpeľňa, toaleta) je odsávaný
do rekuperačnej jednotky, kde odovzdá časť tepelnej energie
čerstvému vzduchu privádzanému z vonkajšieho prostredia
do interiéru, kde sa najčastejšie obyvatelia zdržujú. Vďaka
tomuto procesu je v dome čistý a svieži vzduch a vzniká
prirodzený kolobeh vzduchu z obytných miestností do
kuchyne, kúpeľne atď.
Zatepľovaním budov v dôsledku sprísnených požiadaviek
na tepelné straty dochádza k zabráneniu prirodzenej infiltrácie vzduchu, takže nastáva znehodnocovanie interiérového
vzduchu vplyvom nedostatočnej výmeny. Je to paradox,
ktorý znamená, že čím viac zatepľujeme, tým viac vzniká

V oblastiach s častým výskytom smogu, centrách
veľkomiest, blízko dopravných tepien a priemyselných zón je rekuperácia jediným spôsobom,
ako obyvateľom zabezpečiť čistý a čerstvý vzduch
v ich domácnostiach.
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NOVINKA
Je ním riešenie v podobe rekuperačnej jednotky pre jednu miestnosť
s účinnosťou až 75 %.
Pomáha znížiť problémy
so vzdušnou vlhkosťou
a kondenzáciou vodných
pár. Predstavuje ideálne riešenie pri rekonštrukcii ako náhrada za
nefunkčný ventilátor.
Výhodou je, že nevyžaduje vzduchotechnické
rozvody. Jednotka je
vybavená trubicovým
protiprúdovým rekuperátorom. Odvádzaný odpadový vzduch ohrieva
privádzaný čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia a miestnosť sa
tak neochladzuje a zároveň ani nedochádza
k zmiešaniu prívodného
a odpadového vzduchu.

136 www.frisko.media

Architekti by sa už pri samotnom návrhu novostavieb mali okrem estetického hľadiska zamerať aj na funkčnosť budov a zohľadňovať nároky na obytný
komfort, ktorého súčasťou je aj správny systém vetrania.
požiadavka na vetranie. Na väčšine stavieb
sa k tomu pridávajú aj problémy s plesňami,
ktorých jednou z príčin výskytu je hromadenie vzdušnej vlhkosti práve z dôvodu nedostatočného vetrania. Aplikovaním rekuperačného systému, ktorý automaticky odvádza
nahromadený vlhký vzduch z miestností
a udržiava vzdušnú vlhkosť v požadovaných hodnotách, sa plesniam vieme úspešne
vyhnúť.
Rekuperácia sa stáva postupne povinnou
výbavou každej novostavby. Na trhu sú
dostupné kvalitné zariadenia so schopnosťou
získať viac ako 90 % tepla. V tomto prípade
dokážu rekuperačné zariadenia pri väčších

mrazoch priviesť do miestnosti predhriaty vzduch s minimálnou teplotou 18 °C.
V letnom období, v čase denných horúčav
centrála „vymieňa energiu“, a tak schladzuje
vzduch privádzaný do vnútorných priestorov. Novšie rekuperačné jednotky obsahujú
automatický bypass systém, ktorý umožňuje
prerušiť získavanie tepla v prípade, keď je
v priestoroch priteplo, a vpustiť dnu chladnejší vonkajší vzduch v záujme zachovania
tepelnej pohody. Táto funkcia sa využíva
prevažne vo večerných a nočných hodinách,
keď už vonku panuje príjemný chládok:
centrála aktivuje bypass, a tak znižuje teplotu
vnútorných priestorov.
V súčasnosti majú budovy viac problémov
s vetraním ako v minulosti. Snaha dokonale
tesniť okná a dvere, dokonale izolovať náš
dom nás dostala do situácie, že na jednej
strane šetríme náklady, na druhej strane však
žijeme v priestoroch bez čistého a čerstvého
vzduchu. Preto je dôležité, aby sme sa začali
zaoberať touto otázkou už pri návrhu domu
alebo, ak už tento problém máme, obrátiť sa
na odborníkov – firmu, ktorá nám poradí.

(sm) , foto: archív

Úsporné
SMART
technológie

Net system
Už 17 rokov dodávame komplexné technológie pre:

domácnosti

Moderné SMART elektroinštalácie
Klimatizácie
Rekuperácie
Kamerové systémy
Alarmy

FiRmY

Kabeláže
Telekomunikačná technika
Prístupové, dochádzkové
a biometrické systémy
Ozvučenie
Diaľkové meranie energií

www.netsystem.sk l 0914 118 888

dEVELoPERoV,
mEstá a obcE

Zemné elektroprípojky k domom
Optické siete
Verejné osvetlenie
Rozhlas
Metropolitné kamerové systémy

friško 1/2018 137

FR-20180008-01

V

MODERNÉ
V

VEDA A TECHNIKA

Viac informácií
nájdete na

VEDA/TECHNIKA

www.netsystem.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE

Elektrické inštalácie a možnosti, ktoré ponúkajú, sa za posledné roky
v podstate vôbec nezmenili. Je to veľmi prekvapujúce, keď vezmeme
do úvahy všetky tie zmeny v našom spôsobe života. Preto si myslíme,
že nastal čas na zmenu a pokrok. Moderné elektroinštalácie presahujú
možnosti, ktoré ponúkajú tradičné elektroinštalácie, pokiaľ ide o komfort,
užívateľskú prívetivosť a trvalo udržateľnú spotrebu energie. Zvyšujú
komfort užívateľa a umožňujú kontrolu nad celou domácnosťou.

Čo je to moderná
elektroinštalácia?
Moderná elektroinštalácia
je sústava, ktorá v sebe
zahŕňa dva systémy,
a to systém silového
vedenia a systém riadenia
zariadení. Zbernicový kábel
zabezpečuje napájanie
jednotlivých ovládacích
prvkov mimo rozvádzača.
Pripojenie ovládačov má
voľnú topológiu a všetky
ovládače sa dajú ľahko
a rýchlo pripojiť vďaka
nepolarizovanej zbernici.
Zbernica odstraňuje
potrebu fyzického zapojenia
ovládacích prvkov na silový
rozvod.
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V

ýrobcovia automobilov už dávno využívajú obdobné riešenia.
Moderné auto po odomknutí
rozsvieti svetlá, po naštartovaní
automaticky zapne rádio, riadi klimatizáciu a dohliada na množstvo funkcií pre
bezpečnosť a komfort jazdy. Rovnakým
spôsobom môže fungovať váš dom. Vyhnete sa stresu, či je odpojená žehlička alebo
zhasnuté svetlo v pivnici. Celý dom tak
máte kedykoľvek pod dohľadom. Takýto

dom vie automaticky simulovať večerné
zapínanie svetiel, i keď nie ste doma, a tým
odradiť zlodejov. A ešte pred príchodom
z dovolenky si nastavíte príjemnú teplotu
domova. Či už hovoríme o garážovej bráne, závlahe trávnika, vianočnom osvetlení
alebo čerpadle v jazierku – všetko sú to
elektrospotrebiče. Doprajte im aj sebe nový
komfort a pripravte svoju novostavbu,
dom, byt, rekonštrukciu či existujúci objekt
na budúcnosť.

Možnosti modernej
elektroinštalácie:

 úspora energie
 komfortné ovládanie svetiel, stmievania
a farebného náladového osvetlenia
 riadenie vykurovania a chladenia
miestností
 ovládanie vetracích a rekuperačných
systémov
 ovládanie elektrických roliet, žalúzií
a markíz
 automatické vypínanie osvetlenia
a spotrebičov po odchode z domu
 ovládanie multimédií
 ochrana a dohľad nad objektom (požiar,
záplava pivnice, otváranie brán)

V závislosti od požiadaviek užívateľa môže byť systém modernej elektroinštalácie ovládaný pomocou tlačidiel, snímačov,
dotykového displeja alebo smartfónu.

síte sa trápiť s výberom. Dobrá inštalačná firma si vás vypočuje
a navrhne celé riešenie na mieru. A s ovládaním nebude mať
problém 3-ročné dieťa ani stará mama.

Súčasťou modernej elektroinštalácie sú komponenty, ktoré
vám pomáhajú sledovať spotrebu energií vo vašom dome. Pri
rozumnom používaní môžete ušetriť od 5 až do 15 % energie.
Inštalácia vám poskytuje prehľad o vašej spotrebe elektriny,
plynu a vody a množstve energie z vašich solárnych panelov.
Prostredníctvom centrálneho dotykového panela si môžete
skontrolovať štatistiky spotreby za jednotlivé obdobia. Nemu-

Elektroinštalácia novej generácie musí byť založená na kvalitnom systéme, pripravenom na dlhoročnú prevádzku a neustále inovácie. Medzi lídrov na trhu patria systémy Niko Home
Control a Loxone Smart Home.
(ms)
Foto: www.niko.eu
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MORZEOVKA - nástroj na „hands-free“ správy
Telegrafista
dokáže správu
odvysielanú
v morzeovke prijať
oveľa rýchlejšie,
ako tú istú správu
dokáže napísať
vo forme SMS
užívateľ bežného
telefónu.

M

orseova abeceda (morzeovka) je skupina symbolov,
ktorá sa používa v telegrafii. Kóduje znaky latinskej
abecedy, číslice a špeciálne
znaky do kombinácie krátkych a dlhých signálov. Tie je možné prenášať na
diaľku pomocou zvukového signálu (píšťalka),
elektrického signálu (telegraf) alebo optického
signálu (signalizácia vlajkami, lampami). Dnes sa
morzeovka využíva hlavne pri amatérskej rádiotelegrafii. Rýchlosť komunikácie sa pohybuje od

A

bodka pomlčka

I

J

60 do 250 znakov za minútu.
Morseovu abecedu vymyslel vynálezca, sochár
a maliar Samuel Morse a v roku 1844 uskutočnil
prvý telegrafický prenos medzi mestami Washington a Baltimore. Pôvodná morzeovka obsahovala len číslice a písmená boli vyjadrené, ako
kombinácia čísiel. Koncom 19. storočia sa v Európe udomácnil systém, ktorý už poznal abecedu
a zaviedol aj používanie ostatných znakov. Oba
systémy boli v roku 1918 zjednotené a vznikla
tak abeceda vo forme, ako ju poznáme aj dnes.
(red)
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B C D

?

,

!

E F G H

.

;

/

Písmeno „A“ s bodkou a pomlčkou
umiestnenou na
písmene ako pamäťovou pomôckou
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Pomôcka na čítanie
Morseovej abecedy

Jej použitie je jednoduché a vhodné najmä pre deti, ktoré
sa ešte len učia prijímať správy. Pri čítaní postupujeme
zľava doprava. Každé políčko predstavuje časť jedného
vyslaného znaku, a to podľa farby (bodka alebo čiarka)
a stĺpca (poradie bodky či čiarky vo vysielanom znaku).
V nasledujúcej tabuľke predstavujú červené polia pomlčku
a biele bodku.

T

E

L

Pomocou dnešnej techniky by sme už
mohli prijať textové správy na náš mobil
tak, že ten by ich premenil na krátke
a dlhé vibrácie a umožnil by nám tak
„hands-free čítanie“ textových správ.
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Eva Kostolányiová v čase – Hlohovec
08:00 – 16:00 – Hlohovec
Výstava portrétnych i reportážnych fotografií speváčky
a tanečnice, dobovej tlače i dokumentov pri príležitosti
jej nedožitých 75. narodenín.

Tvoríme a učíme tvoriť – výstava – Piešťany
08:00 – 17:00 – Piešťany
Prezentácia autorskej tvorby pedagógov výtvarného odboru ZUŠ
Pádivého v Trenčíne, Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom
a ZUŠ v Piešťanoch.
Deň zeme – Šamorín
08:00 – 18:00 – Šamorín
Výstava z diel žiakov ZŠ Mateja Bela, ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho, ZŠ Mateja Korvína, Špeciálnej ZŠ a ZŠ Mliečno.
Veľkonočné prechádzky v múzeu – Nitra
09:00 – 16:00 – Nitra
Pozývame Vás na veľkonočné prechádzky múzeom, ktoré sa budú
konať od 19. marca 2018 do 29. marca 2018 počas pracovných dní
v Nitre.
Dar života – Šaľa
09:00 – 18:00 – Šaľa
Výstava fotografií Dar života, ktorá sa uskutoční od 13. marca 2018
do 28. marca 2018 v priestoroch Domu ľudového bývania.
Výstava výtvarných prác absolventov Univerzity tretieho
veku v UKF Nitra
09:00 – 18:00 – Levice
Pozývame Vás na Výstavu výtvarných prác absolventov Univerzity
tretieho veku v UKF Nitra.
Podoba keramiky – Zlaté Moravce
09:00 – 06:00 – Zlaté Moravce
Pozývame Vás na výstavu s názvom Podoba keramiky, ktorá bude
od 13. marca 2018 do 27. apríla 2018 v Zlatých Moravciach.
marec
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Vysunuté expozície Tekovského múzea – Levice
09:00 – 16:00 – Levice
Navštívte vysunuté expozície Tekovského múzea Skalné
obydlia v Brhlovciach, Vodný mlyn Bohunice. Prístupné
od jari do jesene od pondelka do nedele v čase od 9.00 h
do 16.00 h.

Poď na ľad! – Levice
17:15 – 18:15 – Levice
Hokejový klub Levice a Centrum voľného času pozýva chlapcov
a dievčatá na korčuľovanie počas tréningov hokejovej prípravky. Pre
deti od 5 do 9 rokov v sprievode rodiča. Potrebné korčule, rukavice,
prilba, otepľovačky.

PLÁNOVANÉ AKCIE

Ivan and the Parazol – Komárno
19:00 – 20:30 – Komárno
Pozývame Vás na koncert Ivan and the Parazol, ktorý sa bude konať
28. marca 2018 o 19.00 hod. v Dôstojníckom pavilóne v Komárne.
marec
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Hvezdáreň v Trenčíne
20:00 – 22:00 – Trenčín
Príďte si vychutnať Vesmír na vlastné oči v Trenčianskej
hvezdárni.

Výstava Hračky minulosti – Trenčín
09:00 – 16:00 – Trenčín
Pozývame Vás na prehliadku výstavy Hračky minulosti, ktorá sa
bude konať od 1. marca 2018 do 13. mája 2018 v priestoroch
kasárne Trenčianskeho hradu.
János Lábik – Nové Zámky
10:00 – 16:00 – Nové Zámky
Vedenie Galérie Vunar si Vás dovoľuje pozvať na výstavu Jánosa
Lábika – In memoriam 1933 – 2018.
marec
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Pribinacup 2018 – Janíkovce
09:00 – 17:00 – Janíkovce
Od roku 2000 každoročne organizovaná najväčšia
medzinárodná súťaž na svete v bezmotorovom lietaní
na začiatku sezóny. Účasť do 150 pilotov z 20 krajín.

Veľká noc na hrade Beckov
09:00 – 17:00 – Beckov
Veľkonočné sviatky plné krásnych tradícií a veselej zábavy môžete
prežiť na starobylom hrade Beckov. Počas štyroch veľkonočných dní
bude na hrade Beckov veselo. Pre deti aj pre dospelých si organizátori pripravili množstvo zábavných aktivít.
marec
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Praveká Veľká noc – Bojnice
09:30 – 17:30 – Bojnice
Veľká noc v Múzeu praveku prinesie Praveký veľkonočný kvíz, ktorý splníte iba putovaním areálom
neandertálcov.

Veľká noc na Čachtickom hrade
10:00 – 16:00 – Čachtice
Na Čachtickom hrade si pripomeniete tradičné zvyky veľkonočného
obdobia.
apríl

1

Regionálna výstava vín v Radošovciach
13:00 – 16:00 – Radošovce
Pozývame Vás na Regionálnu výstavu vín, ktorá sa bude
konať 1. apríla 2018 o 13:00 hod. v Kultúrnom dome
Radošovce.

Veľkonočná výstava vín v Gbeloch
14:00 – 20:00 – Gbely
ZO SZZ Gbely a Mesto Gbely Vás pozývajú na Veľkonočnú výstavu
vín spojenú s tanečnou zábavou, ktorá sa uskutoční 1. apríla 2018
o 14:00 hod. v Dome kultúry Gbely.

apríl

3

apríl

6

Týždeň komédie – Bratislava
13:00 – 18:00 – Bratislava
Aj tento rok Vám Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava prináša týždeň plný zábavy a skvelého divadla!
Daniel Landa – Obvšeník – Piešťany
19:00 – 21:00 – Piešťany
Pozývame Vás na autorské čítanie novej knihy s gitarou.

Večer v rytme swingu – Trenčín
19:00 – 00:00 – Trenčín
Pre všetkých milovníkov swingu si v Kaviarni Štefánik pripravili
špeciálny večer! Príďte si zaswingovať a vychutnať výbornú hudbu.
Večerom Vás bude sprevádzať hudobná skupina Doris day band.
Vstupenky zakúpite priamo v kaviarni Štefánik.
apríl

Víkend lahodných chutí v Malackách
10:00 – 18:00 – Malacky
Mesto Malacky Vás pozýva na Víkend plný chutí, ktorý sa
bude konať 7. – 8. apríla 2018 v Event hall.

apríl

Medzinárodné plachtárske preteky – Prievidza
08:00 – 20:00 – Prievidza
Na letisku v Prievidzi sa uskutočnia Medzinárodné plachtárske preteky FCC Gliding.

7

8

apríl

28
apríl

29
máj
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XXV. Medzinárodný festival duchov a strašidiel –
Bojnice
10:00 – 15:00 – Bojnice
Pozývame Vás na obľúbený strašidelný festival na Bojnickom zámku s podtitulom Vládca času, ktorý sa bude konať
27. apríla 2018 až 1. mája 2018 na Bojnickom zámku.
Keď hudba znie – Beckov
09:00 – 17:00 – Beckov
Pozývame Vás na podujatie, ktoré je venované Medzinárodnému dňu tanca. Tešiť sa môžete na dobové tance
a módu z obdobia stredoveku a renesancie.
Dobový tábor so sokoliarmi – Trenčín
09:00 – 16:00 – Trenčín
Na Trenčianskom hrade nájdete počas celého leta dobový
tábor so sokoliarmi.

Beh pod hviezdami – Šamorín
19:00 – 20:00 – Šamorín
Milí nadšenci behu, prijmite pozvanie x-bionic® sphere a mesta Šamorín na pravidelné utorkové bežecké stretnutia na ovále, kde behá
aj svetová atletická špička. Večerné behanie pod hviezdami nezažijete nikde inde iba u nás. Vstup za vás hradí mesto Šamorín.
máj
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Dobový tábor so sokoliarmi – Trenčín
09:00 – 16:00 – Trenčín
Na Trenčianskom hrade nájdete počas celého leta dobový
tábor so sokoliarmi.

ZÁBAVA

Z

máj

Oslavy Dňa matiek – Jaslovské Bohunice
15:00 – 17:00 – Jaslovské Bohunice
Pozývame naše mamy na oslavy ich sviatku – Dňa matiek. V nedeľu 13. 5. 2018 o 15. hod. ich svojim programom v Spoločenskom dome PD Jasl. Bohunice potešia
deti ZŠ s MŠ a ZUŠ.

13
máj

Víno Tirnavia
14:00 – 20:00 – Trnava
Víno Tirnavia International Wine Competition je najväčším vinárskym sviatkom v Trnave. Návštevníkom prináša
jedinečný zážitok z ochutnávky najrôznejších špičkových
medailových vín zo Slovenska a zahraničia, ktoré ocenila prestížna
medzinárodná porota.

17
máj

19
máj

20

Apropó Lestival – Dolná Krupá
17:30 – 20:00 – Dolná Krupá
Dňa 19. 5. ožije v parku Dolná Krupá (10 min. od Trnavy)
veľkolepý fantazijný FAIRY LEStival Apropó pre celú
rodinu!
Amfik Parada – Nitra
17:00 – 22:00 – Nitra
Pozývame Vás na koncert Kandráčovcov a Kollárovcov,
ktorý sa bude konať 20. mája 2018.

Pieseň prútia – Beckov
09:00 – 18:00 – Beckov
Na hrade Beckov sa stretnú košikári zo širokého okolia, aby Vám
ukázali čaro tohto krásneho remesla.
máj
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karka).

Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina a jeho
hostí – Senica
19:00 – 20:30 – Senica
Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina a jeho hostí:
Zuzka Tlučková, Peter Sklár, Vlasta Mudríková (heligón-

Farmárske trhy v Senici
08:00 – 12:00 – Senica
Mesto Senica Vás pozýva na farmárske trhy, ktoré sa budú konať
každý druhý štvrtok na Námestí oslobodenia v Senici.
máj
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Bikefest 2018 – Kálnica
08:00 – 18:00 – Kálnica
Pozývame Vás na 8. ročník najväčšieho bicyklového
festivalu na Slovensku, ktorý sa uskutoční už tradične
posledný májový víkend v Bikeparku Kálnica.

Dobový tábor so sokoliarmi – Trenčín
09:00 – 16:00 – Trenčín
Na Trenčianskom hrade nájdete počas celého leta dobový tábor so
sokoliarmi.

Oscar Wilde: Tajomstvo lásky je väčšie... (tajnička).
peňažný
ústav

obyvateľ
Skalice

obrobená
pôda

vlastním

brigáda
socialistickej práce

sud na
benzín

1. časť
tajničky

megabyte
(zn.)

MOL USA

plytčina
v rieke

Pomôcky:
MANITOL,
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lúčna
travina

predpona
(proti)

opravil
(skr.)
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(EČV)
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ktosi
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trieda (skr.)

EČV
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(ČR)
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loď, čln, po
anglicky

kvalitné
uhlie

úkaz,
zjavenie
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bróm (zn.)

Salvádor
(kód)

tlapa

útok, (kniž.)
ťažné žrde
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(skr.)

sloní zub
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ľudia žijúci
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minca

3. časť
tajničky

Pomôcky:
ACERNAR,
LIRIOPE,
CRETU

zn. namáčacieho
prášku
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hlúbovitá
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odroni

stotina
hektára

predpona
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smrti
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(skr.)
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lunárny
modul
(skr.)
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zámeno

Správa
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väzenie
(hovor.
zastar.)
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EČV okr.
Poltár

sodík (zn.)

okradni
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česky
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(angl. skr.)

obyvateľ
Ázie
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sídlo
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atribút
(skr.)
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strýko
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Milí čitatelia, redakcia časopisu friško pripravila pre vás hodnotnú cenu. Stačí, ak nám do 15. 5. 2018 pošlete na telefónne číslo 6665 SMS správu v tvare FRISKO1 textzfarebnychpolibezmedzery s textom z tajničky, ktorá je vyznačená fialovou farbou,
v
sieťach všetkých štyroch operátorov.
www.frisko.media

Veľmi ťažké
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Pri riešení maľovanej
krížovky postupujte
nasledovne:
1. V riadku alebo stĺpci
vymaľujte taký počet za
sebou idúcich políčok, aký
je udaný počet na začiatku
riadka alebo stĺpca.

pahreba
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MAĽOVANÁ
KRÍŽOVKA
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hudobník
(Michael)
Argentína
(MPZ)

otrava

2. časť
tajničky

SÚŤAŽ

dakde

hlboký
výstrih

hviezda
v súhvezdí
Eridanus
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česky

jodid
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Ťažké

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

SUDOKU
Ľahké

sud na
benzín

druh poľnej
modrej
kvetiny

doktor
prírodnych
vied

existujete
slovenský
kynologický
zväz
3. časť
tajničky

ohava, po
anglicky

klietka, po
česky

textová skr.
a iné (skr.)

EČV
Sobraniec

2. Ak je v riadku alebo
stĺpci viac čísel, treba
medzi nimi vynechať
aspoň jedno voľné
políčko.

2

Poznáte tento výrok Alberta Einsteina? Osud ľudí
ako celku bude taký, (tajnička - 14 písmen).
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ANJEL, ARAB, BATÉRIA, KOLESO, LOPATA,
MIKÁDO, MOREPLAVEC, NITKA, NÓRKA,
OKNO, OSVETA, PLÁN, PLÁTNO, PLUKY,
PROTOKOL, REMESLO, ROBOT, SLADIDLO,
SLANINA, SOKOL, SOPKA, UMELEC,
ZASTÁVKA, ZÁVETRIE, ZMENKA
Horatius: Veľké veci sa často rozhodnú ráznejšie a
lepšie smiechom, ako... (tajnička - 9 písmen).
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BARANIDLO, CLONA, DIERA, DRAVEC,
EDEN, HOBOJ, HREBEŇ, HROBY, CHOVATEĽ,
INŠPEKTOR, KMENE, KREMEŇ, KROKY,
KÚPEĽ, OBOR, PEHY, PEKÁR, PETRA, POLE,
POTOPA, POTRAVA, RUŽA, SLATINA,
SĽUDA, SPONA, STOLÍK, TALIANI,
TRESTANEC, ÚSMEV, VEDEC, VETROŇ,
VRTÁK, ŽALOBA, ŽITO, ŽRIEDLO.
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v najväčšom
časopise
slovenska?
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ChCete mať inzerCiu

VYUŽITE PRIAME LETECKÉ LINKY

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

Časopis západného slovenska s presahom
do všetkých regiónov slovenska
počet strán: 148
periodicita: štvrťročník
náklad: 250 000 kusov
aktuálne vydanie: IV.
čítanosť: 900 000 čitateľov
hlavná distribúcia v troch krajoch: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky
Distribučná sieť: všetky pobočky Slovenskej pošty, vybrané predajne
COOP Jednota, Letisko Bratislava, autobusy Slovak Lines,
vybraní regionálni producenti a partneri (hotely a reštaurácie)
adresné doručovanie: viac ako 1000 aktívnych adries
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bezplatný • plnofarebný • regionálne témy
prepojenie článkov na webový portál gowest.sk
s možnosťou sledovania návštevnosti

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

Letenky rezervujte na webových stránkach leteckých spoločností.
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FRIŠKOFEST
27. - 28. júl 2018

V SOBOTU PRE DETI

PACI PAC

ABRAHÁM - LETISKO

KOLLÁROVCI

RICHARD MÜLLER
RAZZ

KISS
FOREVER BAND

CHIKI LIKI TU-A

CIMBAL BROTHERS

PAPYLLON

FOUR FACES JOHN WOLFHOOKER
MEDIAL BANANA
UNI SONG

SANCHEZ AMSTERDAM
ENOLA GAY

POČET
LIMITOVANÝ
AJI!
V PREDPRED
K
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N
E
P
U
T
S
V

ČASOPIS ZÁPADNÉHO SLOVENSKA
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Predpredaj
vstupeniek:

