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oztatárené leto je preč, do Vianoc
ďaleko. Človeku by sa mohlo zdať, že sa
tieto dva mesiace niet na čo tešiť. Veď
čo sa už len dá robiť, keď sa nepríjemne
ochladilo a leje ako z krhly?! Ak už máte záhradu „na poriadku“, mohlo by sa zdať, že tešenie je
v nedohľadne a niet do čoho pichnúť. Ale! Jeseň
je ako stvorená na vzklíčenie veľkých ideí, prílev
nových myšlienok a zasiatie semienka odhodlaní.
„Ničnerobenie“ môžete využiť na to, že začnete
premýšľať, ako by ste začali robiť to, z čoho by
ste mali potešenie aj úžitok – napríklad začali
navštevovať rekvalifikačný kurz, čítať knihy, ktoré
už všetci vo vašom okolí „zlupli“, iba vy nie. Alebo
si naplánujte výlet na miesta, ktoré máte hneď za
rohom od vás z gauča – v Trnavskom kraji. Aby
ste to mali jednoduchšie, čoskoro sa o možnostiach aktívneho trávenia voľného času dozviete
aj na unikátnom databázovom portáli GoWest

s množstvom informácií a fotiek. O tom všetkom
píšeme v tomto, už druhom čísle časopisu friško.
Inak, viete, že aj myšlienka na časopis friško
a Friškofest vznikla tiež na jeseň? Z jesenného
„ničnerobenia“ tak vlastne vzišli celkom vydarené
projekty, čo poviete? Ďakujeme vám za pozitívne
ohlasy, ktoré sme od vás po vyjdení prvého čísla
dostali. Klaster regionálneho rozvoja - západné
Slovensko je naším partnerom na tejto ceste, za čo
mu patrí veľká vďaka. Jeho úlohou je sieťovať subjekty verejného, súkromného a tretieho sektora,
aby aktivitami a spoločnými projektmi napomáhali k zviditeľneniu Trnavského kraja a k jeho rozvoju. V tomto čísle si prečítate aj o tých, čo už do
Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko
patria. Uvarte si čaj a popremýšľajte, či idea spolupráce v rámci regionálnych projektov neosloví aj
vás. Hlavne nebuďte pasívni – zaktivizujte sa! Ako
ľudia, aj ako občania Trnavského kraja.
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Z regiónu

M

esto Holíč, jedno z najprosperujúcejších
miest Záhoria, je ako hraničné mesto
vstupnou bránou na Slovensko od
Čiech. Prvý raz sa písomne spomína
v roku 1205 ako Wywar (Nový hrad, Nové mesto),
najväčšiu slávu získal za vlády Habsburgovcov, ktorí
získali holíčske panstvo v roku 1736. Pod ich taktovkou sa z Holíča stalo cisársko-kráľovské mestečko
s mnohými privilégiami. Jeho slávu dodnes pripomína
Holíčsky zámok, prestavaný pod vedením popredných architektov a umelcov Jadota, Hildebrandta
a Chamanta na barokový zámok v rozľahlej barokovej
záhrade. Dnes prechádza areál zámku rekonštrukciami, návštevníci sa môžu pokochať pohľadom na vodné
valy s možnosťou člnkovania, na bylinkovú záhradu,
zámocké múzeum a exkluzívne priestory Kultúrno-osvetového centra. Za čias Habsburgovcov začala
v meste pracovať manufaktúra na výrobu fajansy, mlyn
na mletie glazúry a lisovanie oleja, píla, valcha, liehovar, sladovne a kameňolom.

Z regiónu

Holíč
Mesto Holíč je v posledných rokoch
jedným z najviac prosperujúcich
miest Záhoria.

Ďalšie historické pamiatky a zaujímavosti: Veľkou raritou je v Holíči aj veterný mlyn (jediný zachovalý veterný mlyn holandského typu na Slovensku),
megality (slovenský Stonehenge), nádherné budovy
kostolov, vzácne kaplnky – Floriánska a Loretánska,
komplex manufaktúrnych budov s mestskou galériou
a múzeum sídliace v budove zámku.

Prinášame vám rozhovor
s primátorom mesta Holíč
Zdenkom Čambalom.

„Chcel som
odkliať
Holíčsky zámok
a v Holíčanoch
naštartovať
zdravý
patriotizmus“

Kultúrny život: Mesto žije nielen históriou,
súčasný život Holíča spestruje celá plejáda tradičných
kultúrnych podujatí. Za zmienku stoja Tereziánske dni,
ktoré každoročne navštívi viac ako 8 000 návštevníkov, séria hudobných a divadelných podujatí Zámocké
leto, Zámocké pivné slávnosti spojené s Motocyklovými
pretekmi veteránov či Noc strašidiel na zámku. Neprehliadnuteľnou aktivitou, nadväzujúcou na tradíciu,
ktorá sa konala na Holíčskom zámku a v jeho okolí, je
Výlov zámockého rybníka a Hony na divú zver. Na zámku
máva svoje vystúpenia aj známy spolok Rotenstein,
v tomto roku ich navštívilo viac ako 8 000 divákov.
Keď si k tomu pripočítame ešte veľa menších akcií
z dielne miestnych spolkov, organizácií či neziskoviek,
je jasné, že Holíč sa oplatí prísť navštíviť!
Rozvoj mesta: Holíčsky zámok prechádza postupnou revitalizáciou a rekonštrukciou. Mesto však
nezabúda ani na školy, škôlky, chodníky a cesty,
verejné osvetlenie, kde došlo ku kompletnej výmene
svetelných bodov, a ďalšiu infraštruktúru. Rekonštrukciou prešlo zdravotné stredisko, trhovisko, budova
mestského úradu. Vybudovaním mestských bytových
domov našli bývanie v meste najmä mladé rodiny.
Neustále pokračuje aj výstavba rodinných domov
v lokalite Márie Terézie a tiež v lokalite Alexandra
Dubčeka. Za posledné roky mesto vysadilo stovky
stromov a kríkov, revitalizovalo časť zámockého areálu
na zámocké záhrady, ideálne na relaxáciu. V oblasti
cestovného ruchu má mesto za cieľ jeho maximálny
rozvoj, najmä v oblasti záhradného turizmu. 
(red)
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Holíč

Trnava

Ako by ste vy ako primátor predstavili svoje mesto?
Holíč má jedinečnú polohu. Hoci nemáme Vysoké
Tatry, krajina v jeho okolí je malebná. V meste máme
podzamestnanosť, práce je u nás, ak berieme do úvahy
trojuholník Holíč – Skalica – Hodonín, nadostač. Naši
občania väčšinou nemusia cestovať za prácou do Bratislavy.
Holíč sa môže pýšiť viacerými unikátmi – jediným vodným
zámkom na Slovensku s 1 km dlhou vodnou priekopou
či jediným zachovalým kamenným veterným mlynom
holandského typu na Slovensku. Z pohľadu dôležitosti je zámok objektom číslo dva na Slovensku, lebo len
Bratislavský hrad a Holíčsky zámok patrili cisárskemu rodu
Habsburgovcov. Hoci pre mesto je už zámok, povedzme si,
veľké sústo. Aj napriek tomu, že sme do vedľajších objektov
zámku preinvestovali hlavne z európskych zdrojov vyše
5 miliónov eur, ktoré slúžia verejnosti, som presvedčený,
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že sme ako mesto odkázaní hľadať preň strategického investora. Je nachystaná
štúdia, podľa ktorej by mala byť budova zámku pretvorená na kongresovo-hotelové centrum, čo by obyvateľom vygenerovalo ďalšie pracovné miesta.
Zrekonštruuje sa, a teda zachová aj pre ďalšie generácie, aby natrvalo ostal
skvostom Holíča. Vstupom investora sa zvýši bonita celého objektu, mesta aj regiónu. Dôležitá je aj dopravná infraštruktúra Holíča – po diaľnici je to len 85 km
do Bratislavy, 260 km do Prahy a do Viedne zhruba 140 km. Preto o nás majú
záujem aj zahraniční investori, výroba a logistika. Náš kraj je relatívne bohatý,
aj ľuďom sa tu žije relatívne dobre. Hoci, nespokojní sa nájdu všade. Preto vždy
vravím, treba ísť aj za hranice chotára, napríklad aj na východné Slovensko
– potom ľudia vidia, ako sa my tu v Holíči máme, že sú tu hotové „Rakúsy“.
V meste funguje vyše 40 občianskych spolkov, združení, ktoré sa podujatiami
podieľajú na pestrom živote občanov. V meste máme vytvorenú grantovú schému, podľa ktorej každý rok rozdeľujeme okolo 100-tisíc eur na ich činnosť, aby
sme spoločne s našimi organizáciami Holíčanom poskytovali pridanú hodnotu
pre život – pestré voľnočasové aktivity, program aj zábavu.
S akými konkrétnymi cieľmi ste v roku 2006 nastúpili do funkcie ako
nový, v poradí piaty ponovembrový primátor Holíča? Čo z toho ste
zatiaľ uskutočnili, na čo ste hrdý?
Som holíčsky patriot. Keďže pochádzam z biznis sektora, bol som presvedčený, že Holíč má na viac! Veď my máme doma jedinečnú pamiatku, ktorá je
naším rodinným zlatom – Holíčsky zámok. Ten však bol – ako v tej rozprávke
o Šípovej Ruženke – roky zakliaty. Išiel som do politicko-spoločenskej súťaže
zvanej voľby s tým, aby som odklial tento zámok a spravil z neho niečo, kde by
sa dal „napáliť“ všetok spoločenský, kultúrny a športový život. Dnes, s odstupom
12 rokov, môžem povedať, že sa to podarilo. Po druhé, chcel som – a tiež si
Okrem
dovolím povedať, že sa mi to podarilo – prebudiť v tých našich Holíčanoch
zámku
zdravý patriotizmus, hrdosť na zámok aj na celé mesto. V maximálnej
o
a jeho rozsiahleh
možnej miere sa mi darilo využiť jedinečné eurofondové obdobie a výi
íč
sledky, ktoré sa pretavili do skvalitnenia života Holíčanov, musí vidieť
areálu je v Hol
terný
každý. Čo sa týka zamestnanosti v Holíči v bývalých ľanársko-konoveľkou raritou ve
párskych závodoch robilo okolo 600 až 700 ľudí. Väčšina podobných
ovalý
mlyn (jediný zach
prednovembrových výrob po revolúcii zanikla, v Holíči však do tohto
veterný mlyn
projektu vstúpil ešte v roku 2000 nemecký investor, firma Eissmann.
Venuje sa výrobe kožených doplnkov do áut, a nie hocijakých – má
holandského typu
program pre Mercedes, Jaguár, Aston Martin, Volkswagen, BMW. Firma
na Slovensku).
tiež prechádzala vývojom, boli aj krízové roky, vtedy jej však mesto podalo
pomocnú ruku – veď by bola tragédia, keby spolu s ňou zaniklo aj tých asi 1 300
pracovných miest. Okrem toho sme na mestských pozemkoch vytvorili malú
priemyselnú zónu, slúžiacu na etablovanie a vznik firiem z malých a drobných
podnikateľov. Dnes ich tam funguje šesť. Výsledky, ktoré som aj so svojimi
spolupracovníkmi za poslednú dekádu dosiahol, hovoria za všetko. Takže rozhodnutie Ústavného súdu po prvých voľbách v roku 2006, že voľby boli ústavné
a prebehli v poriadku, nakoniec – ako mi aj ľudia v Holíči hovoria – bolo nielen
správne rozhodnutie, ale aj šťastné rozhodnutie.
Čo z programu vnímate ako výzvy, také vaše „dám to“, „dáme to“ aj
s poslancami zastupiteľstva?
Mám ich pred sebou tri. Po prvé, bývalý internát strednej odbornej školy
v strede mesta, ktorý je predmetom predaja dubiózneho majetku – je majetkom
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Keďže som jeho podpredsedom, či
chcem, alebo nie, je aj mojou úlohou situáciu vyriešiť. Objekt už bol predmetom
asi 20 kôl verejnej súťaže, teraz som sa do toho osobne vložil a v kooperácii
s marketingovou podporou na dubiózny majetok už máme prvé výsledky.
Na obzore sú traja záujemcovia, hoci vysoká cena objektu je pre nich silný
argument. Ale rokujeme spolu, tu už vidím také to svetlo na konci tunela.
Druhá výzva je objekt bývalého kultúrneho domu v Holíči, ktorý bol 20 rokov
predmetom súdneho sporu s rímsko-katolíckou cirkvou. Až tento rok sa rozhodlo, že patrí mestu Holíč, zub času sa však už na ňom podpísal. Momentálne
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je za zenitom a predstavuje investíciu približne 1 milióna eur. Alternatívu dnes
však už máme v podobe Kultúrno-osvetového centra na Holíčskom zámku,
takže pre starý objekt musíme nájsť nejaké využitie. Pred 3 – 4 mesiacmi som
kvôli tomu zvolal aj jedno pracovné zasadnutie, zatiaľ aj s poslancami „dumáme“,
čo by sa s ním dalo urobiť. Nikdy sa však nestotožním s tým, aby som financie
z rozpočtu alebo úverových zdrojov uvoľnil na jeho generálnu rekonštrukciu.
Momentálne nevieme o výzve či grante, čo by sa dal na tento účel použiť. Tretia
výzva je mestské kúpalisko. To staré, vyše 40-ročné, sme museli zrušiť. Nové by
mohlo byť v blízkosti Holíčskeho zámku, ako prírodné kúpalisko, ako som videl
na svojich cestách po svete. Boli sme jedno také kúpalisko pozrieť aj v Bavorsku,
dalo sa financovať cez Brusel. Na vybudovanie takého kúpaliska je treba okolo
1,5 milióna eur, z rôznych zdrojov, samozrejme – z časti aj z biznis sektora.
Hovorím už o tom tri-štyri roky, ale takéto ciele sa nedajú naplniť z roka na rok.
Nie je to len o možnostiach finančných, ale aj mentálnych a fyzických. Granty,
ktoré sme získali za posledných 6 rokov, vyčerpávali náš personálny potenciál na
130 %, takže nie som až taký nešťastný, že sme vo všetkých projektov neuspeli.
Neviem, ako by sme to všetko „bez zbláznenia“ zvládli. Momentálnu absenciu
vlastného kúpaliska však máme elegantne vyriešenú – začiatkom prázdnin
sme s naším len 5 km vzdialeným partnerským mestom Hodonín, ktoré má
kúpalisko zrekonštruované asi za 10 miliónov eur, dohodli spoluprácu – našich
občanov tam vozíme bezplatne kyvadlovou dopravou 4-krát denne.
Máte vraj rád silné autá. V akom by ste sa chceli previesť?
Zatiaľ čo naši rovesníci hrávali futbal, chodili na dovolenky, my s bratom
sme vyrastali inak. Náš otec staval rodinný dom a aj my sme museli pomáhať.
Otec bol automobilový pretekár, takže keď začala sezóna, každý, nanajvýš každý
druhý víkend sme boli na nejakej súťaži. Tak sme aj s bratom „natiahli“ vôňou
výfukových výparov a oleja, to bol náš život, ten nás poznačil aj v mužskej
zrelosti. Každý muž si vylepšuje svoje skóre dobrým, či lepším autom, tak ako
v minulosti dobrým, či lepším koňom. Ale môj vzťah k autám nie je snobizmus, je to silný príbeh zviazaný s otcom a bratom, ako sme sa preň nadchli ešte
zamladi. Nejaké tie automobilové sny som si už splnil, chcel by som sa však
previesť v dobre nadupanom „športiaku“.
Ako primátor mesta Holíč a podpredseda TTSK ste iste veľmi vyťažený.
Ako relaxujete?
Momentálne žijem ako „Nadežda Krupská“ – mesto, kraj a občan (smiech).
Voľný čas si viem nájsť, hoci zriedka. Každý týždeň vo štvrtok hrávam s partiou
futbal, zahrám si aj tenis a začal som behať. Snažím sa, aby som si aspoň 5-krát
do týždňa vybehol ráno k nášmu unikátnemu veternému mlynu, tam mám takú
svoju trasu na behanie. Zaberie mi to necelú hodinku. Náš štvrťmaratón mám
už zabehnutý trikrát! (Pozn. red.: Nasledovala debata o behaní, počas ktorej som
sa dozvedela o zaujímavých bežeckých podujatiach v Holíči a okolí – Veľká cena
mesta Holíč, Holíč je súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára, či Cyrilometodský maratón, ktorý sa skladá zo 4 častí, jednej na Slovensku a troch na Morave,
dohromady je to 42,192 km, takže ide vlastne ako keby o štvrťmaratóny. Holíčsky úsek meria 9 km a štart je z areálu Holíčskeho zámku.)
Prezradíte nám niečo o vašej rodine?
Som ženatý 32 rokov. Moja manželka Silvia je fyzioterapeutka, ale pracuje
v rodinnej firme. Či chceme alebo nie, každý si nesieme nejaký kríž – aj my ho
máme v rodine. Manželka je diabetik, ktorý by potreboval hlavne pokojný život
bez stresu. To je však som mnou zložité, lebo žijem naozaj hektický život a ten
jej na zdraví veľmi nepridáva. Za to má moju hlbokú úctu a obdiv, že to znáša.
Nezaťažujem ju povinnosťami, ktoré jej zo stavu manželky primátora vyplývajú,
ale sú samozrejme aj akcie, kde sa zapája do kultúrno-spoločenského života
Holíča. Syn je už dospelý a ženatý. Máme 2-ročnú vnučku Karolínku, ktorá je
stredobodom nášho rodinného vesmíru.
 Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: archív mesta Holíč, archív Z. Čambala
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Z regiónu
Rozhovor
s predsedom TTSK
Tiborom Mikušom

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT
Na juhozápade Slovenska sa rozprestiera Trnavský samosprávny kraj. Tiahne
sa od hornatého Záhoria až po úrodné nížiny na Žitnom ostrove. Leží takmer
v geografickom strede Európy. Hraničí s tromi štátmi – Česká republika,
Maďarsko a Rakúsko. Od severu pretína krajinu Váh. Morava je hraničným tokom
s Českom a Rakúskom. Od Maďarska oddeľuje Slovensko Dunaj s majestátnym
vodným dielom Gabčíkovo. Trnavský samosprávny kraj sa administratívne
člení na 7 okresov: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica,
Skalica a Trnava. Kraj je povestný výbornými vínami a zasahuje do troch
vinohradníckych oblastí – Malokarpatskej, Južnoslovenskej a Nitrianskej. Okrem
poľnohospodárstva ide však o mimoriadne silný priemyselný región. V tvorbe
HDP sa nachádza na druhom mieste v rámci Slovenska.
10 www.frisko.media

Pán predseda, končí vám
tretie funkčné obdobie v pozícii župana. Za ten čas ste sa
profilovali ako človek, ktorý
uprednostňuje vecnú správu
kraja pred politikou. Bola to
vízia alebo nevyhnutnosť?
Vyššie územné celky vznikli
ako podmienka v rámci vstupu
do Európskej únie. Vízia moderného štátu predpokladá presun
kompetencií z centra do regiónov. Tam sa odohráva konkrétny
život. Na fungovanie krajov je
potrebný politický konsenzus,
ale život dole vyžaduje konkrétne
a dennodenné riešenia. Pre lepšie
prepojenie s obcami a mestami
využívam spoluprácu s regionálnymi združeniami. V našom
kraji fungujú štyri a stretávame
sa pravidelne. V rámci geografického a etnického rozloženia
rozdeľujeme kraj na prirodzené
podregióny. Žitný ostrov pulzuje
inak ako hornatejšie Záhorie.

Polia sú nielen obilnicou, ale samotnou podstatou nášho bytia.

V Červeníku každoročne vzdáva predseda
TTSK hold práci poľnohospodárov.

Keď sme pri tom Záhorí, vaše
korene vraj pochádzajú práve
odtiaľ?
Pôvodom som po otcovi Záhorák, ale narodil som sa v Zelenči.
Pracoval som v Jaslovských
Bohuniciach a takmer štyridsať rokov som býval v Trnave.
Teraz žijem v Suchej nad Parnou.
Náš rod je po meči a po praslici
zrastený s týmto regiónom vyše
štyristo rokov. Ďalej sa v skúmaní nášho rodu odborníci nedostali. Každý región chutí a vonia
inak. Okrem rozdielnej stravy ide
aj o typický vzhľad krajiny, polí
a lúk. Mne sú najbližšie tie naše.
Hovoríte ako niekto, kto rád
a často chodí do prírody. Pritom ste po celý život manažér
sediaci v kresle úradu?
Prešiel som všetkými stupňami riadenia jadrovej elektrárne.
Dodnes som rád, že z horného
konca záhrady vidím chladiarenské veže „atómky“. Pracoval som
v nej ako riaditeľ a neskôr ako
generálny riaditeľ Slovenských
elektrární. Stal som sa poslancom
Národnej rady Slovenskej republiky a neskôr županom. Príroda
je pre mňa popri športe základnou formou oddychu a zdrojom
síl. Milujem prírodu a záhradu.

Trnavský samosprávny kraj od roku 2008 nepretržite
podporuje zachovanie letiska v Piešťanoch.
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Z regiónu
Sadím stromy a doma pestujeme širokú škálu byliniek. Ak
mám trochu viac času, idem do lesa. Som poľovník a na
posede obdivujem krásy, ktoré nám nadelil Boh.

Z regiónu
si bývanie hneď, alebo keď si našetria o desiatky rokov? Úverová zaťaženosť TTSK predstavovala ku koncu roka 2016
35,4 %. V roku 2017 čerpáme úver z Rozvojovej banky Rady
Európy s veľmi nízkou úrokovou sadzbou. Úver smerujeme
prevažne do ciest, školských a sociálnych zariadení. Ku koncu roka 2017 očakávame mieru úverovej zaťaženosti 46,7 %,
čo zodpovedá požiadavkám na rozpočtové pravidlá verejnej
správy.

Učiť sa treba od skúsených a odborníkov. Medzi
tých najuznávanejších v odbore ovocinárstvo
a záhradníctvo patrí prof. Ivan Hričovský.

Použili ste slovo župa.
Prečo nie? Názvoslovie tvoria ľudia, ktorí v krajine žijú. Sú
doma a majú právo nazývať pojmy vlastnými slovami. Rozhodujúci je pocit domova. Náš kraj je rozmanitý, čo sa týka
tradícií i kultúr patriacich rôznym národnostiam. Cieľom je,
aby si všetci vážili jeden druhého. Vychádzajme si navzájom
pri práci a oddychu v ústrety. Kto si váži kultúru susedov, získava ich úctu a uznanie. Život má byť o priateľstve
a o napĺňaní spoločných cieľov. Dlhodobo sa snažím tento
trend presadiť. Po dobu, ktorú mám možnosť viesť Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja, dosahujeme zhodu
takmer 90 % súhlasu všetkých prítomných poslancov.

Faktom je, že Trnavský samosprávny kraj sa stal
jednou s ekonomicky najsilnejších žúp. Myslíte aj na
ľudí, ktorí už svoje odviedli a teraz potrebujú pomoc?
Sú starší, prípadne i sociálne odkázaní. V akom stave
je sieť domovov sociálnych služieb, ktoré spravujete?
Aké sú vaše plány na vytvorenie dostatočnej kapacity?
Kraj zabezpečuje službu najmä občanom, ktorých zdravie je vážne ohrozené. Ide zväčša o ľudí bez domova a bez
finančných prostriedkov. V našich zariadeniach sú nižšie
úhrady ako u neverejných poskytovateľov. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti máme dvadsať sociálnych zariadení.
Prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou. Postupne sa okrem
interiéru upravuje aj exteriér. Chodníky, záhrady i vonkajší
vzhľad budov sú dôležité pre dôstojný život našich klientov. Podporujeme finančne aj neverejných poskytovateľov.
Tendenciou je transformácia domovov sociálnych služieb
na špecializované zariadenia. Koncepciou je podporiť tiež
integráciu ťažko zdravotne postihnutých klientov do bežnej
populácie.

Stretávate sa často s nesúhlasom občanov?
Sme ľudia a každý má právo na vlastný názor. Nerozlišujeme ľudí podľa vierovyznania alebo príslušnosti k etniku.
Dobrým vlastencom môže byť aj človek inej národnosti.
Najkrajší jazyk je vždy ten materinský. Ako príklad použijem spoluobčanov, ktorí rozprávajú maďarsky. Neexistuje
dôvod, prečo by sme sa mali od seba separovať. Neuznávam
politické vymedzenia. V investíciách v rámci regiónu a pri
mojich cestách v rámci kraja pristupujem ku všetkým rovnako. Mimochodom, som hrdý, že obec Gabčíkovo sa stala
v poradí naším 17. mestom, a určite som bol prvý gratulant.
V našich obciach a mestách žije spolu okolo 550 000 ľudí,
a to už je nejaká sila.
Aké sú vaše dôvody na kandidatúru za predsedu
Trnavského samosprávneho kraja pre nadchádzajúce
obdobie?
Podarilo sa nám optimalizovať sieť stredných škôl. Investovali sme do kultúrnych zariadení. Celkom sme zrekonštruovali 567 km ciest, z toho 416 km z úverových prostriedkov.
Z prostriedkov EÚ sme zrealizovali opravu 150 km ciest.
Neustále sa upevňuje spolupráca medzi komunálnou a regionálnou samosprávou. Adekvátne sú aj výsledky. Neuchádzať
sa o priazeň voličov by znamenalo nepokračovať v nastúpenej práci. Vystúpiť z rozbehnutého vlaku. V budúcom
volebnom období sa chcem sústrediť najmä na skvalitnenie
poskytovania sociálnych služieb a zlepšenie duálneho vzdelávania na stredných školách. Budeme pokračovať v realizácii
projektov z prostriedkov EÚ v operačnom programe IROP.
Spomenuli ste cestnú sieť. Kritici vám vytýkajú, že
kvôli úverom narástol dlh kraja. Aká miera rizika
z toho vyplýva?
Stabilizovať obyvateľstvo v rámci kraja a zároveň pritiahnuť investície, ktoré našim ľuďom poskytnú prácu, nie
je možné sľubmi do budúcnosti. Konať treba okamžite.
Investície súvisia s kvalitou života. Dobré a bezpečné cesty
umožňujú racionálnejšie využitie voľného času, presun do
zamestnania, cestovanie za kultúrou a rýchly odvoz i do
nemocnice. Naše cesty patria k najlepším na Slovensku. Druhou rovinou je používanie cudzích peňazí. Uvediem príklad.
Ako by mladí ľudia bývali bez úverov a hypoték? Zabezpečia
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Najcennejším bohatstvom rodiny sú deti...

... a najväčším bohatstvom kraja
sú ľudia, ktorí v ňom žijú.

Snažíte sa zapojiť do práce aj mladých ľudí? Doba sa totiž zmenila a podstatne aj zrýchlila. V čom je váš úrad
inovatívny?
Úrad Trnavského samosprávneho kraja zamestnáva do
220 ľudí. 65 z nich je vo veku do 37 rokov. Len pre ilustráciu, žien zamestnávame okolo 70 %. Som presvedčený, že
reflektujeme dobu a zo 43 vedúcich funkcií zastáva tieto
posty 30 žien. Riadime takmer sto organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti so zhruba 4 100 zamestnancami.
Pán predseda, na záver váš osobný názor. O čom sú voľby do vyšších územných celkov? Vníma občan podstatu vašej práce? Prečo je účasť v regionálnych voľbách
taká nízka?
Občania kraja uprednostňujú témy na celoštátnej úrovni.
V skutočnosti sa ich života dotýkajú práve kompetencie
a zariadenia, ktoré spravuje vyšší územný celok. Ak by som
problematiku priblížil, najdôležitejšie sú komunálne voľby
s témami, ktoré rezonujú úplne najbližšie. Európa je bohatá
rozmanitosťou regiónov, rozdielnosťou kultúr a širokým
spektrom tradícií. Zásadne nás však spája jedno, a to sú kresťanské korene. Môžeme postaviť nový dom, ale väčšinou na
pozemku, kde už predtým pracovali naši dedovia a otcovia.
Celý kraj je naším domovom. Vyšší územný celok spravuje
územie, na ktorom sa náš domov nachádza. Verím, že ľudia
prejavia záujem o tieto voľby a rozhodnú sa pre dobrý život.
Bol by som rád, keby sme v našom kraji žili spolu a nie vedľa
seba.
Za rozhovor ďakuje Mikuláš Elek
Foto: Juraj Štaffa
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Eurofondy –
nielen slovo,
ale konkrétne
projekty pre
Trnavský
kraj
Slovenská republika
získala vstupom
do Európskej únie
možnosť uchádzať
sa o prostriedky
z Európskych
štrukturálnych
a investičných fondov.
Ako sa s touto výnosnou
výzvou popasoval
Trnavský kraj?
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Na úrade TTSK sme pre potencionálnych žiadateľov otvorili nové Informačno-poradenské centrum, kde vám odborníci zdarma poradia a vysvetlia možnosti prípravy a implementácie vhodných projektov.

V

minulom programovom období (2007 – 2013) sa v rámci
Trnavského kraja vyčerpalo z eurofondov 640 mil. €,
z toho viac ako 16 mil. € bolo využitých na vybudovanie
kanalizácií, zlepšenie prístupu obyvateľov k pitnej vode,
zefektívnenie spracovávania a triedenia odpadov a ochranu pred
povodňami. Úspešné projekty pod taktovkou Úradu TTSK umožnili
skrášliť významné národné kultúrne pamiatky v regióne. Podarilo sa získať prostriedky aj na rekonštrukciu ciest a modernizáciu
dopravnej infraštruktúry, na rozvoj škôl, či zdravotných a sociálnych
zariadení. Celkovo bolo na regionálny rozvoj vyčerpaných 147 mil.
€. Podnikatelia využili z eurofondov 70 mil. € v snahe zvyšovať konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Slovenské inštitúcie, podniky a občania majú veľkú paletu možností na získanie podpory z eurofondov aj v aktuálnom programovom období 2014 – 2020. Čerpanie z operačných programov
zabezpečí protipovodňovú ochranu pre ďalšie mestá a obce, bezpečnú a ekologickú dopravu v regióne, ľahší prístup k efektívnym
a kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu, či zvýšenie konkurencieschopnosti a podpory rastu malých
a stredných podnikov v regióne.
Čo konkrétne priniesli eurofondy Trnavskému kraju?
Prečítajte si o „eurofondových“ projektoch, ktoré sa realizovali
možno aj vo vašom meste či obci.

Skalica
Holíč

Senica

Piešťany
Trstín

Naháč

Hlohovec

Trnava

Galanta

Dunajská Streda

Baka
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Z regiónu
Synagóga ex ante v Trnave

Výber h
šnýc
z úspe tov
projek

Z regiónu
Vynovená synagóga v Trnave sa
stala moderným stánkom kultúry

Trnava sa môže pochváliť dvomi synagógami
z konca 19. storočia, Trnavčanmi hovorovo nazývanými „Veľká a Malá synagóga“. Úrad TTSK
z eurofondov zrekonštruoval a zmodernizoval „Veľkú
synagógu“ do podoby moderného priestoru, kde „žijú
múzy“. Pravidelne sa v nej organizujú koncerty a výstavy. Reštaurátorské práce a archeologický výskum
v nej odkryli aj po stáročia ukrývané poklady – nálezy
z praveku a stredoveku.

Cestovanie bez výtlkov medzi
Trstínom a Naháčom

Západoslovenské
múzeum v Trnave

Cestovať autom medzi Trstínom a Naháčom nebola
veľká zábava. Množstvo áut smerujúcich na hranicu
s Čechmi alebo smerom na Trnavu, či ďalej na východ
sa na stave vozovky podpísal – výtlkmi! Dopravné
značenie nevyhovovalo požiadavkám doby, prípadne
chýbalo. Z eurofondov bolo možné zrekonštruovať
2,5 km úsek tejto cesty. Podobne aj na úsekoch lokalita
Malý Dunaj (6,9 km a Sládkovičovo (3,5 km). Výsledok? Spokojní vodiči!

Prinavrátený lesk múzea v Trnave

Budova Západoslovenského múzea v Trnave,
národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR, posledné roky
neuchvacovala svojím vzhľadom. Vďaka eurofondom zažiarila v dobovom šate a jej outfit bol zbavený
nevhodných novodobých zásahov, narúšajúcich je
dobový majestát. Výsledkom rekonštrukcie je aj vyššia
energetická efektívnosť budovy a pre verejnosť sprístupnená pivnica objektu, slúžiaca dnes ako moderný
výstavný priestor.

Milovníkov kníh víta v Trnave
moderná knižnica v dobovom šate

Najväčšia knižnica v TTSK – Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave – vábi milovníkov kníh svojím

Moderná knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave v opravenej dobovej budove
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vynoveným šatom, ktorí jej bol z eurofondov „ušitý“ na mieru kompletnou
obnovou obvodového plášťa, výmenou
okien a dverí, zreštaurovanými fasádami
a zrenovovaným pôvodným nápisom
„Hospodárska banka“. Vo vnútri to
však „žije“ modernými technológiami – k skvalitneniu jej služieb prispela
inštalácia systému rádiofrekvenčnej
identifikácie knižničného fondu (RFID).

Cíťte sa v centre Baky
ako v parku!

Centrum obce Baka rozkvitlo do krásy
vysadenou zeleňou. Je dostupnejšie aj pre
ľudí so zdravotným postihnutím a nechýbajú ani nové hygienické zariadenia.

Senica vytvorila priestor
pre aktívnych seniorov

Za kultúrou bez bariér

Do spomenutých kultúrnych pamiatok sa okrem namáhavého výstupu po
schodoch dostanete aj bezbariérovo – po
bezbariérových plošinách či vo výťahoch
pre imobilných. Hor sa teda za kultúrou!

Relaxujte v srdci
mesta Senica!

Senica sa vďaka eurofondom môže
pochváliť moderným centrom mesta
s vyústením do priľahlých ulíc s novými cyklistickými chodníkmi. Na
námestí pribudli prvky zelene a fontána
s umelým potokom. Nechýbajú nové
hygienické zariadenia, stojany na bicykle
a lavičky, na ktoré sa môžete usadiť, aby
ste relaxovali alebo len tak obdivovali
život navôkol.

Vykročte za pamiatkami po
upravených chodníčkoch!

Skalica má v centrálnej pamiatkovej
zóne upravenú sieť ciest a chodníkov.
Domáci aj turisti tak môžu za pamiatkami aj každodennými povinnosťami
vykročiť bezpečnejšie, bez hluku, prachu
a vibrácií.

Vydajte sa v Skalici za pamiatkami
po upravených chodníkoch.

Ako hodnotí prínos
eurofondov pre Trnavský
samosprávny kraj
podpredseda TTSK
Ing. Augustín Hambálek?
Eurofondy predstavujú z pohľadu
rozvoja TTSK významný zdroj podpory rozvojových aktivít. Príjmy z EÚ
sú významným zdrojom financovania rozvoja verejných infraštruktúr,
najmä v oblasti dopravy, životného
prostredia, cestovného ruchu, ako aj
ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Z eurofondov získali
finančné prostriedky aj organizácie
v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,
ktoré tak mohli financovať projekty
vzdelávacej infraštruktúry. Školy získali nové učebné materiály, využívajú
najnovšie informačné technológie,
zaviedli sa moderné metódy výučby
cudzích jazykov, inovovali sa strediská odbornej praxe či laboratóriá.
Aj vďaka európskym prostriedkom
môžeme povedať, že naše školy sú
modernejšie a pre žiakov atraktívnejšie. V rámci kraja sa budeme aj
naďalej zapájať do projektov, aby
sme vytvorili ešte lepší región pre
jeho obyvateľov.

Rok 2012 vyhlásila EÚ za Európsky
rok aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami. Senica pripravila
vďaka výzve na podporu ďalšieho vzdelávania projekt zameraný na vzdelávanie
seniorov – v kurzoch sa mohli občania
skoršieho dátumu narodenia zdokonaľovať vo svojich počítačových zručnostiach, jazykových znalostiach, finančnej
gramotnosti a zapojiť sa do občianskeho,
spoločenského a pracovného života.

Holíčski školáci sa učia
modernejšie

Žiaci Základnej školy v Holíči idú
s dobou! Moderné vyučovacie pomôcky,
novovytvorené špecializované učebne
a učenie sa efektívnejšími metódami
vyučovania umožňujú žiakom vďaka eurofondom každý deň radostnejšie kráčať
do ich, už vynovenej, modernej školy.

Digitálne učebnice pre
žiakov v Galante

Základná škola Zoltána Kodálya v Galante využila prostriedky z eurofondov
na modernizáciu vyučovacieho systému
zakúpením nových informačných
technológií. Klasické vyučovanie nahradili skupinové práce žiakov s využitím
digitálnych učebníc, z ktorých získajú

Rekonštrukcia ciest
lokality Malý Dunaj.
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V Trnave pribudli nízkopodlažné
autobusy s pohonom na zemný plyn.

Z regiónu
Medzi Slovenskom a Maďarskom vzniklo
na Dunaji turistické prepojenie kompou.

Mestský priemyselný
a technologický park v Trnave

V centre Baky sa budete
cítiť ako v parku.

najnovšie vedecko-technologické informácie. Na svoje si pri rozvíjaní znalostí prídu aj
pedagógovia – v snahe lepšie pripraviť žiakov
na život podporou ich tvorivého a kritického
myslenia.

Vysokoškoláci sa môžu
profesionálnejšie
pripravovať na kariéru

Na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave
sa v rokoch 2007 – 2013 úspešne realizovali
4 projekty z fondov EÚ, a to rozvoj informačno-komunikačných technológií, obnova
fasády hlavnej budovy UCM na Námestí J.
Herdu a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov viacerých budov v Trnave
a Špačinciach. Študentov Fakulty masmediálnej
komunikácie UCM navyše nadchlo vytvorenie
multimediálneho laboratória so strihovým
a vysielacím pracoviskom, či HD TV štúdiom,

Filozofickej fakulte UCM zas pribudlo špecializované jazykové laboratórium.

nejšie, tichšie a prispôsobené aj na prepravu
telesne postihnutých.

ponúknu obyvateľom Trnavy a okolia vysokokvalifikované pracovné miesta.

Chceme učiť moderne!

V Piešťanoch dva špičkové
prístroje na diagnostiku
a liečbu

Kompou do Maďarska

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch získal vďaka eurofondom dva špičkové
vysokosofistikované diagnosticko-liečebné
prístroje – ultrazvukový prístroj a celotelový
kostný denzitometer, ktoré skvalitnia zdravotnú starostlivosť pacientov.

V rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom vzniklo na Dunaji turistické
prepojenie kompou, premávajúcou 4x denne. Naraz
prevezie 50 – 60 peších, či cyklistov a 6 osobných
automobilov. Pribudli aj obslužné budovy prístavu
v obciach Dunaremete a Gabčíkovo, prepojovacie
cesty medzi prístavmi a príslušnými obcami a cyklistická cesta na slovenskej strane.

V Trnave vyrástol priemyselný
a technologický park

Sieťovanie rozvíja
cezhraničný región

Stredná zdravotnícka škola v Trnave investovala prostriedky z eurofondov do modernejšieho vybavenia laboratórií chémie, fyziky,
biológie či učební informačno-komunikačných technológií. Žiaci sa budú učiť z nových
učebných textov a prezentácií a vypracovávať
e-learningové úlohy, ktoré pre nich vytvorili
pedagógovia.

Trnavčania môžu
cestovať ekologickejšie

Vďaka projektu zo zdrojov EÚ a pod
taktovkou SAD Trnava, a.s. pribudlo v meste
19 nízkopodlažných autobusov s pohonom na
stlačený zemný plyn. Vyprodukujú o 92 % menej emisií než ich predchodcovia, sú komfort-

Vďaka projektu z fondov EÚ vyrástol
v Trnave modernizovaný priemyselný areál
s rozlohou 7 500 m2 s dostatkom parkovacích
plôch. Prednostne je určený pre investorov
z oblasti výskumno-vývojových činností, ktorí

Senica vytvorila priestor
pre aktívnych seniorov.

Projekt Duo**Stars využilo
viac ako sto šudentov.

Oddýchnite si aj vy na námestí v Senici.

Projekt Duo**Stars, zameraný na podporu nových
komunikačných technológií (napr. zavedenie elektronického vzdelávania a videokonferencií medzi
pracovníkmi v automobilovom a leteckom priemysle), využilo vyše sto študentov stredných škôl
a univerzít. Zúčastnili sa letných škôl a akadémií,
kde získavali informácie o kariérnych možnostiach
v technických profesiách.

Škola v Senici využíva
obnoviteľné zdroje energie

Stredná odborná škola Senica sa v rokoch 2011 –
2014 zúčastnila partnerského projektu zameraného
na vytvorenie ukážok energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade
verejných budov (CEC5). Výsledkom je zrekonštruovaná budova jedálne a kuchyne s nainštalovanými fotovoltanickými panelmi, vyrábajúcimi
jednosmerné napätie a cez regulátor dobíjajúcimi 24
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Tatrachema zefektívnila výrobu obalov

Tatrachema zakúpila z „eurofondových“ prostriedkov vyfukovací automat s elektrickým pohonom na výrobu obalov, ktorý zefektívnil výrobu
obalov. To jej umožňuje vyrábať viac výrobkov za kratší čas.

Grafobal vyrába obaly
najvyššej európskej kvality

Na základe projektu z eurofondov získala spoločnosť Grafobal v rokoch
2008 až 2010 dva výsekové stroje Bobst a štyri ofsetové tlačové stroje,
v súčasnosti je už dokončená aj inštalácia posledného tlačového stroja.
Vďaka tomu môžete práve obaly tejto spoločnosti vidieť aj na produktoch
popredných európskych značiek.

Faun spracováva modernejšie
v mene vyššej kvality výrobkov

Spoločnosť Faun, spol. s. r.o. získala v roku 2009 finančné prostriedky
na zakúpenie nových technológií na zefektívnenie pekárenskej výroby.
Vďaka nim sa súčasťou výroby stala linka na pečenie chleba, vypekacie
zariadenie, linka na výrobu pečiva, predkysiareň, hnetač cesta a zariadenie
využívajúce odpadové teplo z pecí. Ďalšími tromi projektmi z eurofondov
zvýšila kvalitu svojej výroby pekárenských produktov a znížila energetickú
náročnosť budovy pekárne.
Špičkové prístroje zvyšujú
kvalitu zdravotníctva.

Lávka cez rieku
Morava

é
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v
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obie 2014 – 2

Cyklisti, peší aj miestni obyvatelia budú mať v rámci unikátnej lokality pamiatok slovanského
hradiska Veľkej Moravy medzi Mikulčicami a Kopčanmi z fondov
EÚ vystavanú 143 m dlhú lávku cez hraničnú rieku Morava a nadväzujúce 3,1 km dlhé prístupové komunikácie, ktoré sa napoja na
už existujúcu infraštruktúru.

SacraVelo

Láka vás vyraziť na cezhraničné pútnické cyklotrasy na
území dvoch slovenských krajov a dvoch žúp v Maďarsku, vedúce pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici? Čoskoro
sa dočkáte realizácie projektu SacraVelo, ktorý bude prepojený
s už existujúcimi medzinárodnými EuroVelo cyklotrasami. Milovníkom cykloturistiky tu pribudnú nielen nové cyklotrasy, ale
aj odpočívadlá a informačné body.

Zmodernizované cesty II. triedy

TTSK získal z eurofondov takmer 9 mil. € na modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. triedy, konkrétne na modernizáciu cesty

02

do obce Dolné Orešany, rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch vrátane modernizácie približne kilometrového úseku cesty
v obci Banka a na rekonštrukciu a modernizáciu cesty v obci Lehnice.

Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

TTSK plánuje spracovať regionálny Plán udržateľnej
mobility pre územie Trnavského kraja, ktorého súčasťou bude aj Plán dopravnej obslužnosti TTSK. Tento dokument
bude tvoriť východiskový strategický rámec pre intervencie
do dopravného systému. Projekt bol podporený finančnými
prostriedkami vo výške 443 144,50 € z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Partnerství a aktívni institucionální
sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském přihraničí

Získajte aj vy financie z eurofondov –
s pomocou informačno-poradenského
centra

Program, v rámci ktorého dôjde k rekonštrukcii vodného kolového mlyna v Jelke a spoločne s projektovým partnerom Obcou Jelka aj k revitalizácii priľahlého skanzenu.

SR má aj v novom programovom období 2014 – 2020
možnosť využiť finančné prostriedky z fondov EÚ. Na začiatku
programového obdobia sme dostali k dispozícii takmer 15,34
mld. €, ktoré boli prerozdelené do 9 operačných programov.
K 31. 7. 2017 boli v rámci celej SR schválené projekty v hodnote 825,67 mil. €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 5,91 %.
V rokoch 2014 – 2020 sa realizuje aj projekt z Operačného
programu Technická pomoc, v rámci ktorého bola vytvorená
sieť informačno-poradenských centier v krajských mestách SR. Tie poskytujú bezplatné odborné poradenstvo
o možnostiach čerpania finančných prostriedkov
E-mail:
z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
ipc@trnava
vysvetľujú potenciálnym žiadateľom podmienky
-vuc.sk
oprávnenosti získania nenávratného finančného
príspevku a usmerňujú prijímateľov pri impleTel.:
mentácii schválených projektov. Informačno-pora033/55 59
652
denské centrum nájdete v Trnave v budove Úradu
TTSK.

Projekt, ktorý reaguje na potreby zavedenia systematického
prístupu do rozvoja Cyrilometodskej cesty a je vnímaný ako
základná podmienka fungovania Európskej kultúrnej cesty. Základ, na ktorom je projekt postavený, tvorí spoluprácu partnerov
a odborníkov budujúcich 4 nosné piliere, ktorými sú definovanie témy cesty v prihraničnom území, vypracovanie stratégie
rozvoja Cyrilometodskej cesty v prihraničnom území, posilnenie
siete partnerov cesty a subjektov verejného a súkromného
sektora a aplikácia stratégie formou pilotných akčných
plánov a cielenej propagácie.

3E Morava – Nature

Projekt smerujúci k posilneniu
biodiverzity pozdĺž toku rieky Morava,
v rámci ktorého sa počíta s vybudovaním eko
učebne v Škole v prírode Piesočná v Moravskom
sv. Jáne a revitalizácii priľahlého areálu vrátane
vybudovania eko jazierka.

Ako vidí eurofondy a ich prínos zástupca primátora mesta Senica Ing. Martin Lidaj?
Realizovali ste v minulom programovom období nejaké
projekty v rámci eurofondov?
Mesto Senica je úspešné v čerpaní eurofondov. V minulom
období sa podarilo získať prostriedky na rekonštrukciu troch
základných škôl, rekonštrukciu verejného osvetlenia i na viacero
neinvestičných projektov. Realizovali sa vzdelávacie projekty
i cezhraničná spolupráca.
Do akých ďalších výziev sa plánujete zapojiť v tomto
programovom období?
V aktuálnom období je zatiaľ najväčším úspechom získanie 1,5
milióna € na projekt Česká cesta z Programu slovensko-českej
cezhraničnej spolupráce. Okrem toho boli mestu Senica podporené projekty na ďalšiu etapu výmeny verejného osvetlenia,
propagáciu turistického ruchu, likvidáciu nelegálnych skládok
odpadu a iné. Podávali sme žiadosť na rekonštrukciu školských
učební, taktiež projekt na obnovu vnútrobloku na sídlisku Sotina
a pripravujeme výstavbu cyklotrás v meste Senica. Zapojiť by sme
sa chceli aj do Programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom.
Čo vás motivovalo uchádzať sa o prostriedky z eurofondov?
Azda najväčšou motiváciou je možnosť získať tzv. „cudzie
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Plán udržateľnej mobility TTSK

vynaložiť na rozvoj tam, kde eurofondy nie je možné použiť.
Čo považujete za najväčší prínos eurofondov?
Vyrovnávanie regionálnych rozdielov, rozvoj infraštruktúry
a s tým súvisiaca podpora ekonomiky v týchto oblastiach, zlepšenie kvality života obyvateľstva, vzájomná spolupráca samospráv, tretieho sektora, podnikateľov a mnoho iného. Ak by bol
proces administratívne menej zložitý, mohol by byť prínos ešte
väčší. Táto náročnosť odrádza mnoho žiadateľov a veľa zmysluplných projektov sa nerealizuje.

peniaze“. I keď žiadatelia musia v konečnom dôsledku vynaložiť
vždy viac finančných prostriedkov, ako je deklarované spolufinancovanie, stále je to pre nich zaujímavé. Ak dostaneme ku
každej tehle ďalšie dve zadarmo, je to veľmi výhodné. Financie,
ktoré sa takto „ušetria“ z vlastných rozpočtov, môžu samosprávy

Aké odporúčania by ste poskytli potenciálnym žiadateľom, aby sa zapojili do výziev?
Stará múdrosť vraví, že šťastie praje pripraveným. Odporúčam nečakať na výzvy, ale pripraviť všetko potrebné „do šuflíka“.
Projektové dokumentácie, stavebné povolenia, prípadne aj
zrealizované verejné obstarávania. Samozrejme, že táto fáza je
spojená s určitými nákladmi, preto si treba dobre zvážiť, koľko
projektov si subjekty pripravia. Ideálne je pracovať koncepčne
s vyhliadkou do budúcnosti. Ak by sa na daný projekt nepodarilo získať eurofondy, aby sa mohol realizovať z vlastných či iných
zdrojov. Náklady na prípravu projektov tak budú vynaložené
hospodárne.

Spracovala Stanislava Murínová

Podnikatelia a eurofondy

Na čo sa vďaka
eurofondom
môžete tešiť
v Trnavskom
kraji?

Výber z projektov TTSK

0

batérií. Na streche pribudli termické solárne panely zabezpečujúce výrobu
teplej úžitkovej vody. Ak energia z nich nestačí na ohrev vody, môže byť
dohrievaná kotlom na peletky, alebo tepelným čerpadlom. Takto získaná
energia sa ďalej využíva na riadené vetranie a vykurovanie v priestoroch
kuchyne a jedálne.

r

rogramové
p
e

Zdroj informácií a foto: archív TTSK, pixabay.com
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S Veľkým Mederom sa história
nemaznala, dnes dominuje
turizmu na juhu Slovenska

Obecné dni

hodné výročia 800 rokov
Názov obce
Alsószeli – Dolné
Saliby – sa objavil
v písomnej forme
prvýkrát v roku
1217 v tvare
Zely. Okrúhlemu
výročiu prvej
písomnej zmienky
názvu obce
boli venované
podujatia počas
celého jubilejného
roku 2017.
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V

yvrcholením série osláv boli Obecné dni
v dňoch 15. – 17. septembra 2017 s bohatým kultúrno-spoločenským programom za účasti zástupcov družobných
obcí, súčasných a bývalých poslancov a starostov
obce, riaditeľov miestnych vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, aktivistov občianskych združení,
zástupcov evanjelickej a rímsko-katolíckej cirkvi
a širokých vrstiev obyvateľstva.
Okrem niekoľkých výstav s dobovými a súčasnými fotografiami zo života obce, trvalej etnografickej expozície a výstavy muzeálnych motorických
pohonov samospráva obce pripravila otvorenie
novovybudovanej Obecnej tržnice spolu s predajnou prezentáciou miestnych a regionálnych
produktov. Na slávnostnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva boli odovzdané ocenenia obce
aktérom spoločenského, kultúrneho, športového života a bola podpísaná Zmluva o spolupráci
s ďalšou družobnou obcou – Řícmanicemi z Čiech.
Podľa novodobých obecných tradícií nasledovalo vztýčenie obecnej vlajky na Miléniovom
pamätníku, a tým aj oficiálne otvorenie Obecných
dní starostom obce Ing. Lajosom Kovácsom. Do
prehusteného programu sa zmestilo i odovzdanie
zrekonštruovaného úseku štátnej cesty z obce
smerom na Horné Saliby za účasti niektorých

poslancov a podpredsedu TTSK Trnava – Józsefa
Berényiho. Po ekumenickej bohoslužbe v evanjelickom kostole bol odhalený zrekonštruovaný pamätník obetiam padlým v I. svetovej vojne. Ďalším
bodom poobedňajšieho programu bolo odhalenie
pamätníka k 800. výročiu prvej písomnej zmienky
obce s názvami, aké nosila v priebehu stáročí.
Na tom istom pamätníku bola uctená pamiatka
odsunutých obyvateľov obce v rámci výmeny
obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Celodenné udalosti uzavrel pestrý kultúrny
blok s programami detí z miestnych materských
a základných škôl, obyvateľov domova dôchodcov,
umeleckých súborov z družobných obcí z Maďarska – spevácke súbory Székely Népdalkör z obce
Csátalja, Népdalkör z obce Bonyhád a folklórny
súbor Hagyományőrzők z obce Zomba. Na večernom koncerte vystúpili speváčka Zuzana Szpevár
a spevák Zoltán Bereczky.
Pre celodenný dážď boli nedeľňajšie programy
zrušené alebo presunuté do kultúrneho domu.
Dolné Saliby – Alsószeli pripravili na tohtoročné
Obecné dni program ozaj hodný významného
okrúhleho výročia a podľa názoru vedenia obce
i väčšiny obyvateľov s optimizmom očakávajú
výzvy ďalších stáročí.
(red)
Foro: archív TTSK

Oblasť Veľkého Medera bola osídlená už v neolite, svetlo sveta uzreli nálezy volútovej
a želiezovskej kultúry. Podľa povesti je pomenovanie odvodené od mena jedného z
vodcov maďarského kniežaťa Arpáda, ktorý sa tu usadil, volal sa vraj Megere.

Z

a prvú historickú zmienku o Veľkom Mederi možno považovať
pomenovanie Villa Meger v listine
kráľa Bélu IV. z roku 1268, ktoré
poukazuje na významnosť obývanej usadlosti.
Meno sa počas storočí variovalo, výnimku
predstavuje pomenovanie Čalovo, ktoré mu
prischlo za Československa v rokoch 1941
až 1991. Veľký Meder patril kráľovskému
hradu Komárno, od roku 1287 Pasabuchovi,
neskoršie Beledfyovcom, v 15. storočí bol
kráľovským majetkom, v rokoch 1421 – 1460
zas v dŕžave Kanizsayovcom a biskupstva
i kapituly v Rábe. V roku 1466 ho Matej Korvín povýšil na mesto s jarmočným a trhovým
právom, pravidelne sa tu konali dobytčie
trhy. V 16. – 17. storočí však mesto postupne
upadalo a vyvíjalo sa ako zemianska obec
v majetku 20 rodín, napr. Esterházyovcov.
Z historických dokumentov vieme, že v roku
1592 tu bolo 70 domácností, v roku 1681 sa
spomínajú cechy tkáčov, čižmárov, kováči
boli členmi cechu v Dunajskej Strede. V 18.
storočí vo Veľkom Mederi pracovala súkenka,
ktorá zásobovala armádu, v 19. storočí aj tehelňa a lisovňa oleja. Zmienka z historických
dokumentov z roku 1828 uvádza v meste 205
domov, v ktorých bývalo 1 723 obyvateľov.

Začiatkom 20. storočia mestu nechýbala ani
sporiteľňa, úverový ústav, tlačiareň, či dokonca kasíno. Tunajšie veľkostatky vlastnila
rodina Kálnoky a Eggenhoffer. Dejiny sa
s ním však nemaznali. Obyvateľov postihol
mor, cholera, v roku 1702 dokonca vyhorel.
V roku 1938 bol pričlenený k Maďarsku, súčasťou Československa sa stal po II. svetovej
vojne v roku 1945. Počas I. svetovej vojny tu
stál zajatecký tábor, zahynulo v ňom až 6-tisíc
srbských zajatcov. V súčasnosti je Veľký Meder jedným z najvýznamnejších turistických
centier na juhu Slovenska. Kúpeľné mesto
v srdci Európy sa môže pýšiť 940-ročnou
históriou so srdečným pozdravom termálnej vody. Turizmus, poľnohospodárstvo
a priemysel vo Veľkom Mederi harmonicky
koexistujú. Vidiecky turizmus sa tu stretáva
s kvalitnými rekreačnými službami a rôznymi
kultúrnymi podujatiami. Príležitosti na to
poskytuje moderné kúpalisko Thermal Corvinus s celoročnou prevádzkou, vybudované
ešte v roku 1973, avšak dnes ponúkajúce ten
najvyšší komfort, a unikátny 80-hektárový
les na okraji mesta vo vlastníctve pôvodného
majiteľa grófa Kálnokyho, ktorý je posledným
pozostatkom bývalého veľkého dubového
lesa na Podunajskej nížine.
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Oživili sme činnosť
mestských podnikov,
chceme navýšiť počet
pracovných miest
Keď sa povie Veľký Meder, väčšina si predstaví termálne
kúpalisko, kam chodia ľudia z celého Slovenska
oddychovať. Mestské zastupiteľstvo na čele s primátorom
však nerelaxuje – viditeľné výsledky nenechávajú nikoho
na pochybách, že im záleží na tom, aby sa vo Veľkom
Mederi cítili pohodovo nielen rekreanti, ale aj domáci.
Prečítajte si rozhovor s primátorom Veľkého Medera
Samuelom Lojkovičom.
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Čo sa vám v úrade primátora Veľkého Medera
podarilo, na čo ste hrdý?
Za úspech v období posledných troch rokov pokladám zlepšenie pracovných vzťahov v samospráve.
Zastupiteľstvo mesta, primátor a jednotlivé odborné
komisie príkladne spolupracujú na riešení problémov obyvateľov aj na rozvoji mesta. Podarilo sa nám
výrazne oživiť činnosť mestských podnikov. Prostredníctvom Mestského podniku bytového hospodárstva
s.r.o. sme vykonali najsmelší projekt, a to geotermálny
vrt do hĺbky 2 450 m. Dnes geotermálnou energiou
dodávame teplo a teplú vodu do 1 300 bytov a do ZŠ
J. A. Komenského, MŠ na Námestí B. Bartóka, do
detského domova aj polikliniky, odpadovú energiu
spracúva aj termálne kúpalisko. Je to investícia za
3,6 mil. € a realizovali sme ju za rekordné 3 mesiace
z bankového úveru. Na spotrebe plynu sme hneď
v prvom vykurovacom období ušetrili 300 000 €
a výrazne sme znížili vypúšťanie škodlivých emisií do
ovzdušia. V roku 2018 plánujeme napojenie ďalších
objektov. V rámci činnosti Technických služieb mesta
s.r.o. sme sa pohli správnym smerom v programe
triedenia odpadu. Areál TSM prešiel rozsiahlou
rekonštrukciou a výrazne sme pokročili v strojovom
vybavení. Vedenie a zamestnanci TSM si získali dôveru samosprávy svojím prístupom k mestu a prostredníctvom TSM sme realizovali rozsiahlu rekonštrukciu
sociálnych zariadení ZŠ B. Bartóka, ZŠ J. A. Komenského, zateplenie obytného bloku, rekonštrukcie
doterajších a výstavbu nových chodníkov a ošetrovanie trávnatých plôch. Ďalší mestský podnik – Termál
s.r.o., známy skôr pod obchodným názvom Thermal
Corvinus, dosahuje výborné výsledky v správe a rozvoji kúpaliska. Nové vedenie pristupuje spolu s kolektívom zodpovedne k tejto najväčšej hodnote mesta.
Ročná návštevnosť okolo 600 000 rekreantov nás
zaväzuje k neustálemu zlepšeniu starostlivosti o areál
aj návštevníkov. Za posledné tri roky bol odovzdaný
do užívania nový plavecký bazén, zrekonštruovali
sme viaceré bazény a tobogan. Už tretí rok v areáli
kúpaliska v rámci Kultúrneho leta mali návštevníci
možnosť vzhliadnuť vystúpenia rôznych umeleckých
žánrov. V súčasnosti prebieha výstavba Saunového
sveta a na jar 2018 plánujeme začať výstavbu 50 m
bazéna s vlnobitím a rôzne ďalšie atraktívne investície.
Ďalší mestský podnik – Mestský športový klub – sa
príkladne stará o športový areál a časť trávnatých
plôch v meste. V meste boli okrem toho zrekonštruované miestne komunikácie, časti verejného osvetlenia,
mestský úrad, bývalú kotolňu sme vynovili na krytú
tržnicu, obyvateľom pribudla cyklotrasa v mestskej
časti Ižop, vybudovali sme 6-bytovú jednotku pre
sociálne slabšie rodiny a zriadili sociálne centrum.
Ako pozitívum spomeniem činnosť spoločenských
organizácií a občianskych združení:
Csemadok, Pro Megere, Iqus, Slimáci, Tekergök,
Zväz záhradkárov, Zväz rybárov a poľovníkov, Zväz
skautov, Klub dôchodcov, Červený kríž. Výborné
výsledky dosahujú Zmiešaný spevácky zbor, Tanečný
klub City Dance, folklórne skupiny Megyer a Csiribiri.

Má primátorovanie s meste s tak silnou turistickou atrakciou, akou je termálne kúpalisko,
svoje špecifiká?
Samozrejme, turistický ruch ovplyvňuje život
v meste najmä v letných mesiacoch. V júli 2017 navštívilo mesto 110 000 turistov. Náročná je dopravná
situácia najmä v sobotu, kedy sa striedajú týždenné
pobyty. O bezpečnosť sa stará mestská polícia, štátna
polícia aj bezpečnostná služba na termálnom kúpalisku. Pozitívne je, že cestovný ruch je zdrojom príjmu
pre značnú časť obyvateľstva. U nás si naozaj vážime
každého návštevníka. Ako negatívne uvediem nákladnú dopravu, ktorá je už druhý rok presmerovaná
cez mesto a ničí cesty a zhoršuje životné prostredie.
Nákladná kamiónová doprava cez mesto prechádza
v blízkosti troch škôl a jeden materskej školy a, žiaľ,
stal sa aj smrteľný úraz pri ZUŠ, pri ktorej bol kamiónom usmrtený žiak. Ďalším negatívom je prístup
podniku SAD k autobusovej zastávke. Stovky turistov k nám prichádzajú autobusmi a ten pohľad na
areál a na neexistujúce služby je naozaj deprimujúci.
V dvoch prípadoch sme ako mesto prostredníctvom
TSM vyčistili areál, ale pri súčasnej filozofii SAD
Dunajská Streda nemáme šancu na zlepšenie. Takisto
neustále naliehame na spoločnosť Billa, aby v záujme
bezpečnosti návštevníkov vyznačila svoje parkovacie miesta. Dochádza tu najmä v letných mesiacoch
zbytočne ku konfliktným situáciám.
Ako sa žije obyvateľom vášho kúpeľného
mesta?
Myslím, že život vo Veľkom Mederi je príjemný.
Občianska vybavenosť a voľnočasové vyžitie sú na
dobrej úrovni. Veľkomederčania majú k dispozícii
mestskú kartu na zľavnený vstup do termálneho
kúpaliska, dôchodcovia zadarmo rehabilitačné
programy. Ponuka programu Mestského kultúrneho strediska a spoločenských organizácií je pestrá,
napr. Dni Mateja Corvina, Svätoštefanské slávnosti,
Kultúrne leto, Rozlúčka s letom. V súčasnosti prebieha
XI. ročník Medzinárodného výtvarného sympózia
Meger art. Na rekreačné účely máme k 80-hektárový les, štrkovisko a športový areál. Dostupnosť
do väčších miest je ideálna, do Győru je 20 km, do
Bratislavy 80 km a do Budapešti vedie 130 km. Bytovú otázku si riešia občania väčšinou individuálne,
v súčasnosti je na predaj asi 130 rodinných domov,
resp. bytov.
Do akých projektov by ste sa chceli v najbližšom období ako primátor mesta vrhnúť?
Za hlavnú úlohu považujem vytvorenie nových
pracovných miest. Všetky predpoklady sú vytvorené
v rámci projektu Priemyselný park. Za cieľ som si
stanovil aj vybudovanie kanalizačnej siete v mestskej
časti Ižop. Za smelú víziu pokladám výstavbu novej
budovy pre ZUŠ, knižnicu a mestskú galériu umenia.
Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: archív S. Lojkoviča, PhDr. Mária Virágh
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THERMAL CORVINUS VEĽKÝ MEDER

K

úpalisko a AQUAPARK
THERMAL CORVINUS sa
nachádza v krásnom prostredí
100-hektárového lesoparku, na
okraji mesta Veľký Meder a je vybudované
na 8 ha zatrávnenej plochy s množstvo
zeleného porastu. Veľký Meder je jedným
z najvýznamnejších turistických centier
na juhu Slovenska. Mesto sa nachádza na
najväčšom riečnom ostrove v Európe – na
Žitnom Ostrove. Cez mesto prechádza
medzinárodná cesta 63/E575 a je vzdialené 70 km od Bratislavy. Len 11 km od
Veľkého Medera sa nachádza hraničný
priechod do Maďarskej republiky. Vďaka
výbornému autobusovému a železničnému spojeniu sa do Veľkého Medera dostanete rýchlo a pohodlne aj bez nutnosti
cestovať autom.
Kúpalisko je otvorené celoročne denne
od 9.00 do 21.00 hod. Termálna voda
s teplotou 57 až 72 °C, vyvierajúca z dvoch
prameňov, má blahodarné účinky na
choroby pohybového ústrojenstva. Čaká
tu na vás 10 bazénov s vodnými dýzami,
hracími elementmi, vodná veža, atrakcie
pre deti, 2 celoročné tobogany a 7 letných
toboganov, masáže, pedikúra, lanová dráha TARZANIA, reštaurácie a od januára
2018 aj nový saunový svet. 
(red)

Foto: Thermal Corvinus
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Smolenice
Z histórie

Archeologické nálezy potvrdzujú, že územie
dnešných Smoleníc bolo osídlené už v staršej
dobe kamennej. Prvá písomná zmienka o obci
však pochádza až z polovice 13. storočia. Neskôr,
v 14. storočí „vyrástol“ nad obcou hrad, ktorý
patril medzi pevnosti strážiace malokarpatské
priesmyky aj toľko známu Českú cestu.

Historické pamiatky
a prírodné zaujímavosti

Smolenice sa môžu pýšiť bohatým kultúrnym
dedičstvom. Nachádza sa tu krásny Smolenický
zámok s parkom, ktorý patrí Slovenskej akadémii vied, ale cez leto býva sprístupnený aj pre
verejnosť. Na vrchu Molpír sa rozpínajú zvyšky
zvyšky hradiska, ku ktorému vedie náučný chodník. V dedine natrafíte na neskororenesančný
kostol Panny Márie z roku 1644, či na kaplnku
sv. Vendelína, kde je umiestnená rodinná hrobka
rodiny Pálfiovcov. Obhliadnuť zblízka si môžete
aj pranier, alebo tzv. stĺp hanby z 18. storočia,
vzácnu sochu Pieta s reliéfmi znakov mučenia,
či múzeum Molpír, vyhľadávané vďaka svojej
bohatej expozícii. Veľkou atrakciou najmä pre
turistov je aj jaskyňa Driny. Smolenice sú pre turistov ozajstným lákadlom, takže sa ich tam občas
„moce“ neúrekom, avšak pre domácich naďalej
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zostávajú pokojným miestom pre život.

Revitalizácia hradiska Molpír

Nad obcou Smolenice sa nachádza veľmi
známe a turistov lákajúce návršie Molpír. Na
tomto mieste sa totiž zachovali zvyšky hradiska
a celá oblasť patrí k najvýznamnejším náleziskám
staršej doby železnej v strednej Európe. Keďže ide
o veľmi vzácnu lokalitu, ktorá má svoje korene
v dávnej minulosti, bola potrebné ju revitalizovať. Do tohto náročného projektu sa pustilo
občianske združenie Naše Smolenice v rámci
programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho
a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti
v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“. Vďaka spolufinancovaniu z Finančného mechanizmu EHS a štátneho rozpočtu
SR sa podarilo v roku 2017 ukončiť prvú etapu
revitalizácie hradiska Molpír.
Z hradiska boli odstránené rôzne náletové
dreviny, kríky a iné odpady v rozlohe približne
5 hektárov. Táto „čistka“ pomohla odkryť terasy
a línie valu druhého nádvoria. Obzvlášť veľkým
prínosom bola realizácia archeologického
prieskumu AirborneLaserscan, ktorý by sa bez
grantu nemohol uskutočniť. Na hradisku prebehol aj geofyzikálny prieskum, ktorý mal slúžiť
hlavne na odhalenie existencie bývalých valov,

Malebná obec
Smolenice, bohatá
svojou históriou
a čarovnou prírodou,
sa nachádza na
úpätí Malých
Karpát, približne
25 kilometrov od
Trnavy. Aj odtiaľto
môžete vyraziť
na najvyšší vrchol
Malých Karpát – na
Záruby. Ak sa vám
však nechce na dlhé
túry a do výšin,
ostaňte nižšie pri
zemi a navštívte
mnohé pamiatky,
ktoré dostala táto
obec do vienka.
ktoré od seba oddeľovali jednotlivé nádvoria
hradiska. Výsledky oboch týchto meraní boli
následne využité pri archeologickom výskume.
Niektoré výstupy sú prezentované v informačnej
brožúre alebo na tabuliach, ktoré sú súčasťou
náučného chodníka prehliadky hradiska.
Hradisko Molpír čaká ešte druhá časť
revitalizácie, ktorá bude zameraná na obnovu
a revitalizáciu hradiska akropoly, čiže tretieho
nádvoria.

Vyrazte na Molpír!

Na Molpír sa vám oplatí vyjsť z viacerých dôvodov: čaká tam na vás ukážka dobových obydlí
pôvodných obyvateľov a pri vstupe v predpolí
ukážka 3D modelu hradiska, ktorá vám pomôže
predstaviť si, ako hradisko vyzeralo v časoch
svojej veľkej slávy. Ak sa vám to máli, uvádzame
dôvod, ktorý vás presvedčí: čarokrásny výhľad na

Smolenice aj s jeho až rozprávkovo pôsobiacim
zámkom! Prístup k hradisku zvládnu aj seniori
a deti. Pri vstupe na náučný chodník je vám
k dispozícii menšie parkovisko.

Osobnosti obce:

Štefan Banič (1870 – 1941), vynálezca padáka.
V obci sa stále nachádza jeho rodný dom, na
ktorom je umiestnená aj pamätná tabuľa. Taktiež
si môžete pozrieť jeho bustu a v múzeu Molpír
nájdete aj izbu venovanú tomuto výnimočnému
vynálezcovi.
Alexander Kotlán (1887 – 1941), parazitológ
Štefan Jastrabík (1917 – 1981), učiteľ a regionálny historik. V múzeu sa môžete o ňom
a jeho živote dozvedieť v expozícii, ktorá mu je
venovaná.
Spracovala Martina Zvolanská
Foto: archív, wikimedia.org
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Trstín
Určite mi dáte za
pravdu, ak poviem,
že na úpätí Malých
Karpát sa nachádza
množstvo krásnych
miest a obcí. Jednou
z nich je aj Trstín,
obklopený krásnou
prírodou. Táto obec
má v súčasnosti
niečo vyše 1 300
obyvateľov.
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Z histórie Trstína

Územie dnešnej obce bolo osídlené už v rannom stredoveku, keďže
tento úsek patril do pohraničného pásma. Hranice vtedajšieho konfínia
chránili tzv. Sikulovia – čiže skupiny dosadeného obyvateľstva. Nachádza sa tu aj Kostol Panny Márie, ktorý sa po svojej dostavbe v roku 1763
v Hájičku stáva pútnickým mariánskym miestom. Okrem tohto kostola
sa tu nachádza aj pamiatka veľkej hodnoty – Krížová cesta z roku 1923.

Vodná priepasť

Trstín sa môže právom chváliť jednou výnimočnou prírodnou zaujímavosťou. Konkrétne ide o Trstínsku vodnú priepasť, ktorú objavili
v roku 1964 pri ťažobných prácach v kameňolome Trstín. Vodná priepasť sa nachádza na južnom svahu Holého vrchu (333 m), ktorý je severne od obce Trstín. Prečo sa toto miesto volá vodná priepasť? Je to kvôli
tomu, že dno priepasti je zaliate vodou. Na dne jaskyne sa nachádzajú
jazerá, ktoré majú atmosférický pôvod. Časť vody v jaskyni pochádza aj
z podzemných tokov. Roku 1968 bol vchod do jaskyne zasypaný, avšak
v roku 2005 začali speleológovia opäť konať v prospech tejto jaskyne.
V apríli 2006 sa jaskyniarom podarilo opäť sprístupniť vchod do jaskyne.
Vtedy do nej takmer po 40-tich rokoch od jej prvej návštevy človeka
vstúpili Martin Kočkovský, Matej Zvonár a Alexander Lačný, ktorí v nej
vykonávali aj výskum.

Jesenná výstava ovocia, zeleniny, kvetov,
byliniek a netradičných dekorácií

Aj keď sa možno Trstín bude zdať na prvý pohľad ako menšia obec,

uskutočňuje sa v nej veľa zaujímavých podujatí. Koncom septembra,
konkrétne 30. septembra až 1. októbra, sa tu bude konať tradičná jesenná
výstava, na ktorú sa tešia všetci záhradkári nielen z okolia obce. Bude
venovaná ovociu, zelenine, kvetom, bylinkám a rôznym netradičným
dekoráciám. Zapojiť sa do výstavy, či prísť sa pozrieť môže každý do
priestorov kultúrneho domu. Tohtoročná výstava sa bude niesť v znamení 60. výročia založenia Slovenského zväzu záhradkárov na Slovensku. Okrem výstavy sa záhradkári môžu tešiť aj na sprievodné podujatia,
ktoré sa uskutočnia formou prednášok so záhradkárskou tematikou, ba
dokonca si môžete prísť pozrieť aj rez ovocných drevín. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na stránke obce Trstín.

Na ľudovú nôtu

Obec Trstín sa môže pochváliť aj množstvom nadaných hudobníkov.
V obci totiž pôsobia dva spolky, a to Dychová hudba Lesanka a Dychová
hudba Karpatská kapela. Dychová hudba Lesanka sa skladá z muzikantov priamo z obce a svojich spoluobčanov sprevádza pri veselých
aj smutných príležitostiach. Dychová hudba Karpatská kapela bola
pôvodne poskladaná len z rodákov z obce Dolná Krupá, avšak v roku
2007 sa k nim pridali aj trstínski muzikanti. Táto kapela sa zúčastnila aj
vystúpení v Nemecku a Rakúsku.
Okrem toho v obci pôsobí aj Poľovnícke združenie Nádašík, Slovenský zväz záhradkárov Trstín, Slovenský zväz chovateľov Trstín
a Kynologický klub Trstín.
Martina Zvolanská
Foto: archív, wikimedia.org
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Z regiónu

Rakovice
Dušan Daloš (na fotke vpravo) je
starostom obce Rakovice, ktorá je
vďaka jeho aktívnej činnosti miestom
spoločenského a kultúrneho života
a obcou, ktorá napreduje a rozvíja
sa. Je zároveň aj predsedom
Mikroregiónu nad Holeškou, ktorý
je združením obcí v piešťanskom
okrese. Napriek pracovnej
vyťaženosti mi veľmi ochotne
poskytol rozhovor.

Obec Rakovice

Nachádza sa v kraji Trnava, v okrese Piešťany, leží v severnej časti zvlnenej Trnavskej
pahorkatiny a obklopujú ju obce Borovce
a Veselé. Preteká cez ňu Dudváh, Holeška,
Kočínsky potok a Šteruský potok.
Prvá zmienka o obci sa datuje do roku 1113,
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Ako dlho už pôsobíte na poste starostu obce Rakovice? Ktoré
momenty boli počas tohto obdobia vo vzťahu k tejto funkcii
pre vás niečím výnimočným?
Vo funkcii starostu pôsobím od roku 1999 a od roku 1991 som
pôsobil ako zástupca starostu obce. Pri nástupe do funkcie by ma
ani vo sne nenapadlo, aké náročné je vykonávanie tejto funkcie
oproti funkcii zástupcu starostu. Najmä, keď to hodnotím z hľadiska zodpovednosti a dôvery svojich voličov. Niečím výnimočným
bolo najmä obdobie, keď sa nám podarilo získať finančné pro
striedky z nenávratných, či už predvstupových, alebo povstupových
eurofondov. A ešte podpora zanietených občanov v spoločenských
či športových organizáciách, ktorí majú záujem o zveľaďovanie
obce a organizovanie podujatí pre občanov. Lebo v dnešnej dobe
je najmä spoločné stretávanie sa občanov určitým spôsobom života
obmedzené – nám sa však v Rakoviciach napriek tomu v tomto
smere darí.

kedy boli Rakovice kráľovským majetkom
a boli súčasťou hradného panstva Bana. V 2.
polovici 13. storočia hrad Bana začal strácať
svoj strategický význam a na tomto území
vznikli nové hradné panstvá s hradmi Čachtice
a Tematín. Obec sa v najstaršej listine uvádza
pod názvom Rakoych. Hodnoverný doklad
o obci Rakovice však potvrdil listinou až

v roku 1270 kráľ Štefan V. (1270 – 1272).
V obci sa nachádza bývalý majer Rakovický
háj, o ktorom sa predpokladá, že bol miestom
stredovekej osady. Už oddávna boli Rakovice
vďaka kvalite tunajšej pôdy poľnohospodárskou obcou a ľudia sa živili poľnohospodárstvom. V roku 1943 bola obec pričlenená
k obci Veselé, časom však došlo k jej osamo-

Dočítala som sa, že ste boli dokonca medzi ocenenými najvýznamnejšími osobnosťami kraja. Ako si na to spomínate, čo to
pre vás znamenalo?
Na takýto okamih sa nedá zabudnúť: bolo to vo štvrtok 4. októbra
2012, v roku, keď obec oslavovala 750. výročie prvej písomnej zmienky
o obci. Keď mi pracovníčka obecného úradu oznámila, z akého dôvodu
ju kontaktovali pracovníci TTSK, začal som sa smiať. Hovorila, že
s takými vecami sa nežartuje. Sekretariát mi potvrdil túto informáciu
a vtedy mi ťuklo, že asi prácu, ktorú robím, robím dobre a sú vidieť aj
určité výsledky. No a ten slávnostný okamih bol neopísateľný. Ocitol
som sa v kruhu takých osobností, ako napr. Žigmund Pálffy, prof.
Krempaský a mnoho ďalších významných osobností – ako jediný
zástupca samosprávy. Pri vyhlásení môjho mena a kráčaní na pódium
som pociťoval veľkú trému, pocit radosti aj určitej pracovnej zodpovednosti do ďalších rokov. Po blahoželaní predsedu a podpredsedov TTSK
zas pocit nesmierneho šťastia. Vtedy som si uvedomil, že toto je moje
statneniu. Postupne boli v obci vybudované
stredná škola, ktorá vznikla pod názvom
Štátna vyššia hospodárska škola, základná aj
materská škola.
Historické pamiatky sú dôkazom, že ide
o obec s bohatou históriou. Socha sv. Cyrila
a sv. Metoda sa nachádza pri odbočke ku
Kostolu sv. Cyrila a sv. Metoda v Rakoviciach.

najvýznamnejšie ocenenie, a preto si ho nesmierne vážim a je vystavené
v našej zasadačke.
Rakovice sú obec, kde sa koná veľa športových akcií. Máte teda aj
vy blízko k športu?
Som bývalý športovec, aktívne som hrával hokej v mládežníckych
kategóriách, taktiež aj futbal, takže veľmi radi spolu s obecným zastupiteľstvom podporujeme športové aktivity. V našej obci sú veľkou
tradíciou najmä kolky, ktoré v spolupráci s výborom kolkárskeho
oddielu maximálne podporujeme. Obec reprezentujú kolektívy mužov,
ktoré hrajú najvyššie súťaže na Slovensku, extraligu a 1. ligu, družstvo
žien najvyššiu súťaž a družstvo dorastencov najvyššiu súťaž. V roku 2015
obec spoluorganizovala Majstrovstvá sveta v kolkoch zrakovo postihnutých
športovcov. Toto podujatie sa konalo na novovybudovanej štvordráhovej
kolkárni, ktorú obec vybudovala z vlastných zdrojov a za pomoci členov
kolkárskeho oddielu.

Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1675
postupne prechádzal úpravami a bol ničený
požiarom a rabovaním. Okolo kaštieľa sa rozprestiera Anglický park a prechádza sa doň cez
ďalšiu historickú pamiatku obce – klasicistickú
bránu. Nemožno opomenúť ani historickú
budovu sýpky, umiestnenú v majeri oproti
parku, sochu sv. Floriána, ktorá sa nachádza

za vstupnou bránou do kaštieľa, či sochu Jána
Nepomuckého, ktorú nájdete na okraji obce
smerom na Borovce. Turisticky atraktívna je aj
budova dostavníkovej pošty, v súčasnosti využívaná ako učiteľský byt, ďalej kalvária na svahu
starého cintorína v podobe troch krížov, či
zvonica pri obecnom úrade (pôvodne budove
cirkevnej školy) pravdepodobne z 18. storočia.
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V obci pôsobí viacero organizácií. Môžete ich vymenovať? Aké sú
výsledky ich činnosti, ktoré sú z vášho pohľadu najzaujímavejšie?
Telovýchovná Jednota Rakovice kolkársky oddiel vychovávajú reprezentantov, veľmi aktívna je aj práca s mládežou – kolkárske krúžky
pri ZŠ s MŠ Rakovice a podpora športu pre všetkých občanov. Dobrovoľný hasičský zbor je tiež veľmi aktívna organizácia pod vedením
predsedu Jána Heviera st. Zbor aktívne pristupuje k spoluorganizovaní
všetkých spoločných podujatí pre občanov, veľmi dobre spolupracuje
s mládežou – spomeniem účasť na majstrovstvách Slovenska Hry
Plameň v kategórii chlapcov aj dievčat. Veľkú zásluhu majú členovia
na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice z vlastných zdrojov obce a s ich
brigádnickou pomocou. Jednota dôchodcov Slovenska Rakovice, pod
vedením výboru a najmä predsedníčky Márie Lenky Šintálovej, vytvárajú aktivity v spolupráci s obcou pre lepší život seniorov – výletmi,
liečebnými pobytmi, návštevou divadelných predstavení, pravidelným

ktorého je mikroregión žiadateľom.
Máte aj partnerskú obec, dokonca s rovnakým názvom. Poviete
nám o nej viac?
Partnerská obec Rakovice sa nachádza v južných Čechách na ceste
Písek – Praha s odbočkou v Čimeliciach. Je to obec s asi polovičným
počtom obyvateľov ako naša obec (asi 220), ale s približne raz tak veľkým
katastrom (1 048 ha). Spolupráca začala v roku 2009 podpísaním zmluvy
o priateľstve a spolupráci na Obecnom úrade v Rakoviciach na Slovensku za prítomnosti poslancov obidvoch obcí. V rokoch 2009 až 2015
sa uskutočňovali každý rok družobné a priateľské návštevy a v tomto
období bola spolupráca aj s družobnou školou v Čimeliciach. Po určitom
cykle výmenných návštev žiakov a pedagógov bola so strany vedenia partnerskej školy spolupráca ukončená. V súčasnosti sa návštevy
partnerských obcí uskutočňujú raz za dva roky. V tomto roku Slováci

„Ocenenie najvýznamnejších osobností kraja je pre mňa aj
ocenením výsledkov mojej práce, ktoré si nesmierne vážim.“
stretávaním a najmä zachovávaním a udržiavaním ľudových tradícií
v obci. V tomto smere veľkú a záslužnú prácu vytvára spevácka skupina Rakovičanka s členmi Jednoty dôchodcov.
Obec sa snaží vytvárať vhodné podmienky pre činnosť a podporuje
aktivity spoločenských organizácií v obci.
Obec oplýva aj mnohými kultúrnymi pamiatkami. Snažíte sa ich
aj spropagovaťv snahe prilákať turistov?
Propagácia našich pamiatok začala po založení mikroregiónu vytvorením spoločnej skladačky zakladajúcich obcí. Neskôr obec vydala niekoľko publikácií s históriou a súčasnosťou obce o dianí a živote občanov.
Máme aj zámer, ako ešte lepšie zviditeľniť obec. V areáli strednej školy
je v historickej budove bývalej sýpky vytvorená expozícia historického
náradia, histórie školy, obce, ale aj z terajšej činnosti a aktivít školy.
V týchto priestoroch sa nachádza na poschodí akési „prírodné kino“, kde
by sme chceli návštevníkom školy aj obce prostredníctvom videí ponúknuť prezretie si filmu o histórii a súčasnosti obce, školy a mikroregiónu.
Toto by malo byť súčasťou propagačných materiálov cez projekt MAS,

navštívili južné Čechy a počas troch dní si prezreli históriu a krásy mesta
Písek, navštívili pútnické miesto Svatú horu, výstavu kvetov v Čimeliciach a prehliadku obce Rakovice. Návšteva bola ukončená spoločnou
nedeľnou svätou omšou. Už teraz sa však obidve obecné zastupiteľstva
zaoberajú myšlienkou ďalšieho spoločného stretnutia na Slovensku
v roku 2019, kedy bude 10. výročie podpisu zmluvy.
Prebieha alebo plánujete v obci výstavbu bytov či rodinných
domov, keďže obec má výhodnú polohu z hľadiska dopravnej
dostupnosti a v súčasnosti je vysoká miera migrácie obyvateľov
práve do vidieckeho prostredia?
Obec v minulosti pre vyriešenie bytovej situácie najmä mladých rodín
vybudovala dve nájomné bytovky spolu so 16 bytmi, ktoré sa nachádzajú
v lokalite Obytná zóna I, súčasťou ktorej bolo aj 5 stavebných pozemkov.
Keďže postupne narastal záujem o IBV v našej obci, rozhodli sme sa
v ďalšom období vytvoriť Obytnú zónu II so 14 stavebnými pozemkami
a Obytnú Zónu III s 19 stavebnými pozemkami, na ktorej sa postupnými
úpravami vytvorili pozemky pre 23 rodinných domov. Na obytných

Mikroregión nad Holeškou
Čo sa týka rázu krajiny, ide o veľmi zaujímavý región, pretože sa nachádza na rozhraní,
kde nížina prechádza na svahy Malých Karpát.
Patrí do Trnavského kraja, do okresu Piešťany.
Holeška je názov potoka, ktorý preteká týmto
územím a je zároveň jedným z integrujúcich
prvkov myšlienky vzniku mikroregiónu.
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Mikroregión nad Holeškou bol založený
26. júna 2000 na ustanovujúcom sneme ako
občianske združenie Spoločenstvo mikroregiónu nad Holeškou. V súčasnosti má 15 členských
obcí a jedného čestného člena – Strednú
odbornú školu Rakovice, kde sídli aj vedenie
mikroregiónu. Mikroregión má aj vlastný znak.

Veľmi zaujímavý a zároveň výstižný pre túto
oblasť je aj jeho pôvod. Zobrazené sú na ňom
Malé Karpaty, ku ktorým siaha mikroregión
s úrodnými poľami, ktorými preteká potok Holeška. A keďže zakladajúcimi obcami boli obce
Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Rakovice,
Šterusy, Veľké Kostoľany, Veselé, práve tieto
sú na znaku zobrazené ako sedem lúčov slnka.
Postupom času sa na zasadnutiach formovala aj

zónach sme budovali inžinierske siete z časti dotácií a vlastných zdrojov
okrem elektrických rozvodov. V súčasnosti sú obytné zóny zaplnené a na
jar by sme chceli úpravou územného plánu vytvoriť ďalší stavebný obvod.
Ponúka obec aj pracovné príležitosti? Aké?
V obci, ktorá má v súčasnosti 580 obyvateľov, nie je veľa možností
pracovných príležitostí, aj napriek tomu sa tu však nachádzajú sídla viacerých firiem. Medzi najvýznamnejšie patrí J.M.L.I. Rakovice – výroba
lepiacich zmesí, Autodoprava Hochel, Inštala s.r.o., Kamenárstvo Pospíšil & Magala, Gabriela Zábrodská – záhradníctvo, Novobyt Piešťany
– prevádzka výroby nábytku.
Aké sú vaše ciele a priority do nasledujúceho obdobia, čo pre
obec chystáte?
Ďalší rozvoj obce a skvalitnenie života občanov v našej obci spočíva
vo vytvorení novej obytnej zóny, už niekoľkokrát sa snažíme získať
nenávratné finančné prostriedky z EÚ fondov na výstavbu zberného
dvora, ktorý máme zatiaľ vybudovaný provizórne, aby sme zabezpečili
sčasti pre občanov povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Máme
vypracované projektové dokumentácie na rekonštrukciu starej kolkárne,
na kultúrny dom aj so stavebným povolením, ktorý v obci chýba. Ďalej
projekt rozšírenia školskej kuchyne s prístavbou jedálne pre žiakov základnej školy. Obec je zriaďovateľom plne organizovanej základnej školy
so 180 žiakmi so školským obvodom obcí Borovce a Veselé. Súčasťou
školy je aj materská škola so 42 deťmi. Ďalšími sú pripravené projekty na
multifunkčné ihrisko a atletickú dráhu a hlavne dokončenie miestnych
komunikácií a chodníkov vo vytvorených obytných zónach.
Zaujalo ma, že vo vašej obci je aj stredná škola, ktorá má navyše
dlhú históriu – jej vznik sa datuje do roku 1945. Zaujímalo by ma,
prečo je práve táto škola sídlom mikroregiónu, ktorého ste sám
aj predsedom? Ako ste sa k tejto funkcii dostali?
Prečo sídlo mikroregiónu? Možno práve preto, lebo pani riaditeľka
našej školy, Ing. Mária Múdra, bola v roku 2000 iniciátorom založenia
mikroregiónu. Prvým predsedom bol Jozef Magula, bývalý starosta
Veľkých Kostolian. Škola v tom období poskytla určité materiálne zázemie, ale hlavne odbornú pomoc. V súčasnosti, od roku 2016 je v areáli
dnešná štruktúra mikroregiónu. Na marcovom
zasadnutí snemu v roku 2004 prišlo k zmene
názvu na Mikroregión nad Holeškou a mikroregión bol rozšírený o ďalšie dve obce: Trebatice, Nižná. Na májovom zasadnutí snemu v roku
2007 k mikroregiónu pribudli obce Krakovany,
Kočín – Lančár, na júnovom zasadnutí snemu
v roku 2009 obce Ostrov, Prašník a v roku 2013
obec Chtelnica. V decembri 2014 zo združenia

vystúpila obec Prašník.
V roku 2016 sa mikroregión rozšíril o mesto Vrbové a obec Šípkové.
Mikroregión vznikol hlavne z dôvodu
sústredenia obcí do väčšieho celku. Hlavným
dôvodom jeho vzniku bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života. Na dosiahnutie cieľa, kvôli ktorému
Mikroregión nad Holeškou vznikol, sú jeho

hlavnými činnosťami koncepcia rozvoja mikroregiónu, spoločná ochrana zákonných práv
a záujmov členov, podpora turistiky a agroturistiky, zviditeľňovanie mikroregiónu propagáciou, ochrana životného prostredia, vytváranie
prostredia pre podnikateľov v oblasti vidieckej
turistiky a v neposlednom rade aj dosiahnutie
vyššej ekonomickej prosperity obcí v mikroregióne, ako aj ich obyvateľov.
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školy aj sídlo manažéra mikroregiónu. Aj tu sa prejavuje veľmi dobrá
spolupráca mikroregiónu so školou, najmä v príprave nových žiakov
v oblasti rozvoja agroturistiky a agromanažmentu, čo využívame pri
činnosti mikroregiónu. Funkciu predsedu mikroregiónu vykonávam od roku 2003, kedy som bol zvolený na sneme. Nastúpil
som po nebohom Jozefovi Magulovi. Po jeho smrti bol asi polrok
mikroregión nefunkčný, tak som vyvíjal určité aktivity a voľba padla
na mňa. V súčasnosti som jediný starosta nepretržite vo funkcii od
vzniku mikroregónu zo všetkých členských obcí. Keď som chcel, aby
mikroregión nebol iba na papieri a bol aktívny, musel som pracovať
najmä vo voľnom čase. Bolo to náročné obdobie, ale myslím, že sa to
oplatilo. Teraz mi veľmi pomohla funkcia manažéra, ktorým sa stal
Lukáš Pavlech. Ten na svoje plecia prevzal prakticky všetku organizačnú činnosť mikroregiónu.
Aké sú hlavné činnosti Mikroregiónu nad Holeškou? Myslím,
že sú viditeľné aj výsledky, konkrétne v rámci projektu Poznaj
Mikroregión na Holeškou. Môžete nám povedať o projekte viac?
Je spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Z týchto zdrojov
bolo v obciach Mikroregiónu nad Holeškou a v partnerskej obci
Čejkovice umiestnených 14 exteriérových máp, 100 interiérových
máp v školách, na obecných úradoch a v iných verejne prístupných
inštitúciách a rozdelených 3 000 turistických skladaných máp.

Naša spoločnosť vykonáva
kompletnú realizáciu
výstavby komunikácie už
od geodetického zamerania,
prípravy územia, prípravu
podkladných vrstiev,
vyhotovenie kanalizácií,
pokládku obrubníkov až po
finálne povrchové vrstvy
asfaltov a súvisiacich
chodníkov, parkovísk, ako aj
osadením dopravného značenia.

Viac informácií nájdete
na našom webe
www.cemis.sk.
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Za zmienku stojí aj vybudovanie cyklotrasy naprieč mikroregiónom, kde sa aj tento rok konal už 11. ročník Cyklo Holeška
Tour. Myslím, že je to skvelá akcia, pretože pomáha spoznávať
krásnu panorámu aj obce tohto mikroregiónu. Ste spokojný
s priebehom a účasťou na tejto akcii?
Spokojný? Nadmieru. Keď sme pred 11 rokmi vybudovali v každej
obci informačné postery a vtedy sme sa popri nich previezli na
bicykloch, bolo nás 27 starostov a poslancov. Išli sme po označenej cyklotrase, ktorá bola vytvorená aj s informačnými materiálmi
cez dotačný projekt Program obnovy dediny v spolupráci s SAŽP
Prievidza. Chceli sme tejto tradícii ostať verní, ale ani vo sne by mi
nenapadlo, že za 10 rokov bude z toho takéto masové podujatie
s obrovským záujmom nielen cyklistov. Číslo 512 účastníkov je zaväzujúce a už teraz sme si sadli a analyzovali, resp. pripravovali budúci
ročník. Ale čo je veľmi dôležité, sme radi, že sa k nám ľudia vracajú
a privádzajú svojich priateľov. Teraz pracujeme na projektových
dokumentáciách cyklotrás, ktoré by boli vybudované mimo cestných
komunikácií. Nie je to jednoduché zabezpečiť, najmä finančné prostriedky. Veľa poznatkov sme si priniesli z pracovných ciest z Moravy,
kde máme cezhraničného partnera Mikroregión Hodonínsko. To,
aký je tam prístup kompetentných k budovaniu alebo možnosti
dotácií, iba smutne závidíme. Tam to ide, sú možnosti – u nás nie.
Veď si myslím, že spojenie Piešťan a Vrbového po železnici by nemal
byť problém, ale je, a veľký a dlhotrvajúci. A čo je najsmutnejšie,
pripravovaná cyklotrasa Veľké Kostoľany – Trebatice nebude mať napojenie na cyklotrasu, ale na železnicu. Myslím si, že čísla z účasti na
našej cyklotrase hovoria za všetko. Robíme všetko preto, aby sme do
budúcnosti vytvorili bezpečnú cyklotrasu mimo cestných komunikácií. Niekedy je to však horšie ako boj s veternými mlynmi. Tieto naše
aktivity a zámery nevyplývajú len z toho, aby sme ukázali naše krásy
a pamiatky, ale aby sme vytvorili bezpečné cesty pre širokú rodinu
priaznivcov zdravšieho životného štýlu bicyklistov.

Za rozhovor ďakuje Natália Kosnerová
Zdroj informácií: www.holeska.sk, www.rakovice.sk
Foto: Dušan Daloš
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Friškofest v obrazoch
P

oslednú júlovú sobotu sa
v malebnej obci Abrahám konala výnimočná
udalosť – 1. ročník benefičného
Levanduľového Friškofestu, na
ktorej vystúpilo veľa zvučných
mien slovenskej hudobnej
scény. Táto jedinečná udalosť,
kvalitná hudba, spev a skvelá
zábava prilákali do Abrahámu
množstvo ľudí z obce aj zo
širokého okolia. V dopoludňajších hodinách prebiehalo
aj pridružené podujatie –
Festival Mikroregiónu 11plus,
kde sa predstavili spevácke
zbory a tanečné súbory z regiónu. Dovoľte, aby sme vám
sprostredkovali tie najkrajšie
a najzaujímavejšie momenty
z tejto úspešnej akcie prostredníctvom fotografií. Zaujali vás?
Príďte aj vy na budúci, už
2. ročník Friškofestu! 
(red)
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Slávny rod
Esterházy de
Galantha ožil
v neogotickom
kaštieli
v Galante
Na nádvorí bájneho galantského
kaštieľa pred zrakmi zvedavých
divákov ožili dejiny spred 365 rokov
vo veľkolepom predstavení. Hlavnou
myšlienkou bolo ukázať udalosti,
ktoré tvoria históriu slávneho rodu
Esterházy de Galantha.
26. a 27. augusta sa v priestoroch mestského parku a Neogotického
kaštieľa v Galante konalo kultúrne podujatie, v ktorom organizátori
preniesli divákov do 17. storočia. Návštevníci si mohli pozrieť autentické stanové obydlia, v ktorých vojaci žili a ktoré používali na vojenských
ťaženiach. Remeselníci priblížili umenia ako kováčstvo, hrnčiarstvo,
krajčírstvo, šperkárstvo. Niektoré z nich si mohli návštevníci aj vyskúšať
a vyrobiť si tak neoceniteľnú spomienku na toto podujatie.
Diváci sa doslova ocitli medzi samotnými bojovníkmi a tak mohli
zažiť rozhodujúce momenty bitky pri Veľkých Vozokanoch z roku 1652
z bezprostrednej blízkosti. Hudobný sprievod, dramatickosť hraných
scén, ako aj samotné výstrely z diel a muškiet hercov spôsobovali divákom zimomriavky na tele. Doslova bolo cítiť pach zbraní a dotyk smrti
z tých čias. V tejto bitke sa malá hŕstka vojakov, vedených pánmi z rodu
Esterházy, spoločne so všetkým ľudom okolitého kraja postavila trojnásobnej presile Turkov. Veľké víťazstvo však bolo vykúpené životmi
štyroch hrdinských veliteľov – Františkom, Ladislavom, Tomášom
a Gašparom Esterházy. Zdanlivo malý konflikt tak hlboko zasiahol do
rodinného príbehu Esterházyovcov.

EAC SLOVAKIA 2017
Medzinárodná súťaž v akrobatickom lietaní obrích modelov

N

a Slovensku sa prvýkrát v histórii
konala medzinárodná súťaž obrích
akrobatických modelov lietadiel. Na
modelárske letisko RC klubu Abrahám v obci s rovnakým názvom sa na ne mohli
prísť pozrieť malí aj veľkí 8. až 10. septembra.
Išlo o I. ročník trojdňovej medzinárodnej
súťaže s názvom EAC SLOVAKIA 2017.
Zúčastnilo sa ho 35 profesionálnych pilotov zo

Slovenska i zahraničia, napríklad aj z ďalekej
Indie. Súťaž prebiehala v štyroch kategóriách:
Basic (ľahká kategória), Intermediate (stredná),
Unlimited (ťažká) a Freestyle (lietanie v sprievode hudby). Pozrite si fotky z tejto úspešnej
akcie s bohatým sprievodným programom!
Martina Zvolanská
Foto: Miriama Szabová Tóthová,
Ľuboš Moravčík

PLQ Development, s. r. o. je
mladá, dynamická spoločnosť,
ktorej hlavným predmetom
podnikania je poskytovanie
komplexných služieb v oblasti
stavebníctva, či už v súkromnom,
alebo verejnom sektore.

Na podujatí sa zúčastnil aj podpredseda Trnavského samosprávneho
kraja József Berényi, ktorý spolu s krajom podporil aj občianske združenie Fringia, ktoré tak získa zo zdrojov Európskej únie 550-tisíc € na
rekonštrukciu bašty kaštieľa.
Na podujatí sa zúčastnilo veľa návštevníkov. Mohli si pochutnať na
pečenom prasiatku, husacine či na miestnom remeselnom pive GALGAN. Organizátorom a zástupcovi primátora mesta Galanta Zsoltovi
Takáčovi patrí veľké poďakovanie a úcta za to, že nám dokážu našu
históriu priblížiť a pomôcť nám tak pochopiť konanie šľachticov z rodu
Esterházyovcov. 
Mikuláš Elek
Foto: Zsolt Takáč, autor
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Dunajská Streda

Krásy
trnavského
kraja

miesta, ktoré
musíte vidieť

Info: 0903 722 225

Druhá
časť

Rodinné domy
na predaj!

Hrady, zámky a kaštiele

Dnes vám prinášame druhú časť článku o najkrajších miestach
Trnavského kraja. Tentoraz sa spolu vydáme po stopách histórie
a predstavíme si tie najkrajšie hrady, zámky a kaštiele v našom regióne.
Ten najkrajší - Smolenický zámok - sme vám predstavili v minulom
čísle, teraz navštívime ostatné klenoty.

3

Skalica

1
Senica

5
6

Piešťany

4
2

Hlohovec

Trnava

Galanta

7
Dunajská Streda
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1. Branč
Vysoko na kopci nad obcou Podzámok sa vynímajú
zrúcaniny hradu Branč. Tento hrad už má síce svoje obdobie slávy za sebou, aj napriek tomu je však vyhľadávanou
turistickou atrakciou. Dostanete sa k nemu ľahko pešo a po
ceste sa môžete pokochať krásnou prírodou. Hrad kedysi
slúžil na ochranu karpatských priesmykov pohraničného
pásma Uhorska. Bol postavený v 13. storočí a pozostával
z paláca, veže a kaplnky. Stredná časť hradu bola od tej dolnej
oddelená suchou priekopou, ktorú môžete spozorovať ešte aj
dnes. Niektoré jej časti sú však zasypané. Hrad bol využívaný
do 18. storočia a odvtedy iba chátra. S hradom Branč sa spája
aj viacero legiend. Jedna z nich rozpráva o čiernej pani. Malo
ísť o krásnu dcéru hradného pána, ktorá si nevedela vybrať
ženícha, pretože bola pyšná a prieberčivá. Otec ju v hneve
preklial a od tej doby blúdi po hrade a okolí a hľadá mládenca, ktorý by ju odklial. Podľa legendy raz stretla na lúke
pastiera a povedala mu, že sa mu zjaví tri noci po sebe, avšak
v podobe zvieraťa. Pastier sa jej nesmel zľaknúť. Za odmenu
ho mala zaviesť do hradných pivníc a pastier si mohol nabrať
toľko zlata, koľko len unesie. V prvú noc sa pastierovi zjavila
obrovská ropucha s očami vyvalenými sťa slepačie vajca.
Pastier sa nezľakol. V druhú noc sa k nemu priplazil jedovatý
had, ktorý okolo seba striekal kvapky jedu. Toho sa pastier
zľakol a utiekol. Čierna pani vraj dodnes blúdi v okolí hradu
a stále hľadá svojho osloboditeľa.
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3. Holíčsky zámok

2. Hlohovský
zámok
Pri obci Hlohovec bol ešte v 11.
storočí postavený kráľovský hrad, neskôr
prestavaný na zámok. Prvá písomná
zmienka o ňom pochádza z roku 1275,
kedy hrad daroval kráľ Ladislav IV. rodu
Abovcov. Od tých čias na hrade sídlilo
množstvo významných rodov, napríklad Ujlakiovci, Turzovci, Forgáčovci či
Erdődyovci. Práve posledný spomínaní
Erdődyovci pôvodný hrad prestavali
na zámok, ktorý obývali až do roku
1945. V súčasnosti sa mesto snaží o jeho
obnovu a v budúcnosti by mal byť zámok
sídlom múzea, ktoré bude sprístupnené
verejnosti.

Ak sa ocitnete v blízkosti Holíča,
určite si nenechajte ujsť návštevu
monumentálneho barokovo-klasicistického zámku, ktorý vznikol prestavbou niekdajšieho strážneho hotela.
Do roku 1918 patril zámok Habsburgovcom, ktorí ho využívali ako svoje
letné sídlo. V súčasnosti môžete nájsť
v jeho priestoroch expozíciu unikátnej
holíčskej keramiky, dobových remesiel
a cechov, obrazy i rôzne iné zaujímavosti. Súčasťou Holíčskeho zámku je aj
bylinková záhrada, ktorá je sprístupnená verejnosti len od jari minulého
roka. V záhrade sa nachádza asi 30
rôznych druhov liečivých bylín a rôzne
ovocné stromčeky. Pri každej bylinke
je aj tabuľka s opisom a využitím.
Prehliadky kaštieľa zabezpečuje
Turisticko-informačné centrum Holíč,
takže ak sa chcete dozvedieť viac
o prehliadkach a vstupnom, musíte sa
informovať telefonicky na čísle 0907
657 884.
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é dielo, CC BY-SA 3.0

Foto: Stanislav Doronenko – Vlastn

5. Korlátka
4. Kaštieľ Dolná Krupá
Ak máte chuť pokochať sa krásou klasickej vidieckej architektúry, určite navštívte
kaštieľ v Dolnej Krupej. V kaštieli je okrem
iných zaujímavostí aj jedna z najkrajších
obrazární na Slovensku. Taktiež tu nájdete bohatú zbierku minerálov a rozsiahlu
knižnicu. Expozícia je venovaná aj živote na
zámku. Veľkou zaujímavosťou tohto kaštieľa
je aj stropná freska, ktorá zobrazuje malého
anjelika natočeného zadočkom do miestnosti. A čo je na nej také zaujímavé? Nech sa
pozriete na tento výjav z akéhokoľvek uhla
miestnosti, vždy sa vám naskytne rovnaký
pohľad. Súčasťou kaštieľa je aj historický
park, ktorý má aj umelú jaskyňu, tzv. Grottu.
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Korlátka je v súčasnosti zrúcaninou
hradu z 13. storočia. Ak teda máte
chuť na pešiu turistiku a popri tom si
pozrieť nejaké pozostatky hradu, určite sa vyberte na Korlátku. Hrad bol
postavený na to, aby chránil západné
hranice Uhorska a tzv. Českú cestu,
ktorá spájala Prahu s Budínom. Táto
cesta bola v minulosti súčasťou cesty
vedúcej až k Atlantickému oceánu.
Hrad chátral od 18. storočia a v súčasnosti sa zachoval ešte črep valcovej
veže a zvyšky paláca a hradieb.
K hradu sa môžete ľahko dostať po
turistickej trase, ktorá začína v obci
Rozbehy. Vydáte sa od požiarnej
zbrojnice po žltej značke. Za východiskový bod si môžete vybrať aj obce
Prievaly a Buková.
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SÚŤAŽ

V ktorom meste sa nachádzal
Biely kaštieľ?
Odpovedzte na otázku a môžete získať
cenný balík knihy, cideru na osvieženie
pri čítaní a Mixit-u na raňajky.
Riešenie zasielajte na 6665 v tvare
FRISKO2_semnapíšteriešenie.
Cena spätnej SMS
je 0,8 € s DPH.

Foto: Pudelek (Marcin Szala) – Vlastn

é dielo, CC BY-SA 3.0

6. Ostrý kameň
Ak máte chuť na dlhšiu prechádzku, resp. poldenný
až celodenný výlet, určite si vyrazte na hrad Ostrý
kameň, ktorý sa nachádza na najvyššom vrchu Malých
Karpát, na vrchu Záruby. Toto miesto je zaujímavé
najmä svojím umiestnením, pretože z hradu, ktorý sa
nachádza na hlavnom hrebeni Zárub, sa vám naskytnú
nádherné výhľady na celé okolie. Hrad Ostrý kameň
je jedinečný aj tým, že je najvyššie položeným hradom
v Malých Karpatoch. K hradu sa môžete dostať zo
Smoleníc, v tom prípade bude vaša cesta na vrchol
dlhšia. Ak si za východiskový bod zvolíte obec Buková,
potom bude trasa kratšia, avšak musíte sa pripraviť na
väčšie prevýšenie na krátkom úseku. Hrad je tiež opradený rúškom tajomstva. Odborníkom sa stále nepodarilo presne určiť, kedy bol hrad postavený. Predpokladá
sa, že to bolo v 13. storočí. Bol postavený ako strážna
pevnosť a spolu s hradom Korlátka mal strážiť priechod
medzi Trstínom a Prievalmi, kadiaľ sa tiahla veľmi
významná Česká cesta.
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7. Žltý kaštieľ –
Dunajská Streda
V 18. storočí bol v Dunajskej Strede
postavený Žltý kaštieľ, ktorý predstavoval
priestrannú poschodovú kúriu. Postaviť ho
dal vesprémsky biskup Márton Bíró Padányi
pre svojho brata Istvána. Neskôr kaštieľ patril
rodine Kondé, ktorá ho zrekonštruovala
a upravila podľa svojich predstáv. V súčasnosti
sa v Žltom kaštieli nachádza Žitnoostrovské múzeum, ktoré je prístupné verejnosti
a poskytuje prehliadku 11 tematických celkov.
Obdivovať môžete historické zbrane, bytovú
kultúru šľachty, sedliacku kultúru bývania, ale
aj mnoho ďalších zaujímavostí. V minulosti sa
v Dunajskej Strede nachádzal aj Biely kaštieľ,
ktorý sa radil do neskoroklasicistického štýlu,
avšak ten bol po presťahovaní Žitnoostrovského múzea, ktoré tam kedysi sídlilo, zbúraný.
Martina Zvolanská
Zdroj foto: Peter Sčasný, TTSK, internet

Od hradu k hradu
Navštívte podľa tejto knihy 36 hradov
západného Slovenska, zoskupených do
zmysluplných dvojíc tak, aby sa vždy po
dvoch dali absolvovať za jeden deň pešo
alebo na bicykli. Za 18 dní v roku ich
máte prejdené všetky! Trasy sú zväčša
nenáročné až stredne náročné trasy,
možno si ich však aj skrátiť. Autori Daniel
Kollár a Ján Lacika každý hrad pútavo
spracovali – nájdete tu základný opis
trasy aj s mapou, zaujímavosti a povesti
o hrade tak, aby ste sa o pamätihodnosti
dozvedeli ešte predtým, než sa na ňom
ocitnete. Lahôdkou sú dobové ilustrácie
a staré pohľadnice jednotlivých hradov.
www.damaja.sk
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Informácie
na novej
adrese
M
y sme od našich mamičiek
„odkukali“ recept na voňavú
bábovku, ony zasa od nás
surfovanie na internete.
Sme súčasťou prostredia, v ktorom nosíme
informácie doslova vo vrecku, hľadáme
zaujímavý tovar či službu, alebo plánujeme víkendový výlet. Jednotlivé čriepky
informácií v našom živote „gúglime“ podľa
nevyhnutnej potreby a máme zafixovanú
hranicu medzi verejnou správou a súkromným životom. Kde je však ich spoločný
menovateľ? Je to región. Veď celý náš
život prebieha viac-menej v regiónoch.

Klaster regionálneho rozvoja – západné
Slovensko. Spolu by sme túto situáciu
chceli zmeniť a predstaviť vám internetový portál GoWest.sk, ktorý nás prevedie
naprieč regiónom. Radi by sme ako tím
upozornili na slovo „nás“.
Žijeme, pracujeme a cestujeme v regióne,
ktorý takmer nepoznáme. I keď si to zriedka uvedomujeme, máme skutočné šťastie na
náš kraj. Nachádza sa v ňom pestrá paleta
kultúrnych a sakrálnych pamiatok, máme
silný vodný potenciál a turistické aktivity.
Popularite sa čoraz viac teší cyklodoprava
a cykloturistika, zážitková turistika a v ne-

„Zastavte sa na chvíľu
a objavujte krásy v regióne“.
A každému z nás je príjemné pohybovať sa
v prostredí, v ktorom sa o nás dobre starajú
a ponúkajú nám mnohé atraktivity.
Na jednej strane žijeme v rozvinutom
regióne bohatom na prírodné krásy, máme
vybudovanú sieť pre vzdelanie, služby,
šport, podnikateľské prostredie či výrobu
rôznych produktov. Na druhej strane často
súkromní aj verejní aktéri „hrajú za seba“
a zriedka vznikne funkčné prepojenie tímovej spolupráce, ktorého výsledkom by bol
vzájomný rozvoj a propagácia. Kto v tomto
momente prehráva, je návštevník regiónu.
Vnímaním tejto reality vznikla myšlienka
vytvoriť niečo unikátne, niečo, čo umožní
verejným a súkromným partnerom zdieľať
informácie v regióne. Ako partnera sme
pre verejno-súkromnú spoluprácu oslovili
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poslednom rade gastronómia. Samostatnou
kategóriou sú kvalitné regionálne produkty
farmárov, producentov vína, včelárov
a ostatných výrobcov. Položme si otázku,
prečo vnímame niektoré lokality mimo
nášho okolia ako lepšie zorganizované, viac
atraktívne či napríklad lacnejšie! Napomáha k tomu napríklad aj regionálna karta?
Uvedomíme si, že v spoločnosti rastie tlak
na vytvorenie nových partnerstiev pre
skvalitnenie života v regióne. V našom
vývojovom GoWest tíme neustále získavame a prepájame čiastkové dáta z rôznych
oblastí a súčasne od jednotlivých aktérov.
Jednou z najťažších úloh je ich zobrazenie
atraktívnym a prehľadným spôsobom,
ktorý nás bude motivovať k spoznávaniu
svojho okolia.

Hovorí sa, že
niekedy pre pár
stromov nevidíme
les. Žijeme v dobe,
kedy náš život
neustále sprevádza
vyhľadávanie
informácií.

Môžeme naplánovať výlety novým
spôsobom, pri ktorom spoznáme neznáme
atraktivity na trase na bicykli, autom alebo
peši. Spôsobom, pri ktorom si vieme zakúpiť kvalitné produkty od doposiaľ neznámych regionálnych producentov, či využiť
jedinečné lokálne služby v okolí. Môžeme
sledovať kalendáre pripravovaných udalostí, vyhľadať informácie v oblasti vzdelávania, zamestnania a podobne. Ďalším
míľnikom vývoja je umožniť registrovaným
aktérom cez portál GoWest ponúkať svoje
služby v podobe atraktívnych regionálnych
balíčkoch za zvýhodnených podmienok
a naštartovať projekt regionálnej karty pre
návštevníka.
Každý z nás je súčasťou regiónu a môže
sa postarať o jeho rozvoj – občan, organizácia, podnikateľ či nadšenec. Každý z nás
sa môže registrovať na portáli GoWest
a priniesť zaujímavý obsah o našom regióne. Môžeme spropagovať neznáme body
záujmu, produkty alebo služby v regióne.
Každý z nás môže vložiť pútavé články
s fotografiami, videá, GPS súradnice a pod.
Zozbierané dáta sú po ich overení zobrazené na stránke www.gowest.sk a prístupné
ostatným návštevníkom.
Na záver musíme čestne priznať, že portál GoWest je v neustálom vývoji a čaká ho
ešte dlhá cesta vylepšení. Budeme radi, ak
budete stáť pri jeho raste, vložíte zaujímavé dáta, napíšete nám podnety a spoločne
spropagujeme možnosti a zážitky. Odmenou nám bude jedinečný webový portál
gowest.sk, na ktorom sa dozvieme o možnostiach, ktoré ponúka náš krásny región,
ktorý môže rozvíjať každý z nás.  GoWest
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Tomi
Kid

inšpirácia víťaziť
Či už vás box zaujíma, alebo nie, sme si istí, že
Tomi Kid, majster sveta v profesionálnom boxe
a tréner, vás „dostane na lopatky“. V rozhovore
sa dočítate viac nielen o jeho úspechoch, ale aj
o výchove a motivácii jeho zverencov, tvrdej práci,
disciplíne a chuti víťazstva.
52 www.frisko.media

Ako ste sa dostali k boxu?
Vyrastal som v boxerskej rodine,
otec bol úspešný reprezentant
Československa, dokonca majster
Československa. Vždy som chcel
byť ako môj otecko, on bol a stále
je mojím vzorom a práve jemu
môžem ďakovať za všetko, čo som
sa v živote naučil.
Vediete svoje deti k boxu?
Môjho najmenšieho syna Kristiánka vediem k športu s manželkou
Dominikou, ktorá robí profesionálne fitnes. V podstate Kristiánko
prežíva rovnaké detstvo, aké som
prežíval ja. Vyrastá v boxerskom
prostredí, chodí s nami na turnaje,
pozná všetkých mojich zverencov,
ktorých berie ako svojich súrodencov. Športom a boxom žije.
Má svoje malé boxerské rukavice
a keď je v ringu alebo na príprave
s chlapcami, boxuje do všetkého.
Ešte nevedel ani poriadne chodiť
a už boxoval. Ako každé dieťa, aj on
sa snaží opakovať všetko, čo vidí
u nás, svojich rodičov. Práve preto
sa mu snažíme byť tým najlepším
vzorom.
Ako ste sa dostali k trénovaniu
detí?
V roku 2007 som sa rozhodol
ukončiť svoju profesionálnu boxerskú kariéru a mal som sen založiť
neobyčajný boxerský klub – boxerskú rodinu, kde by som sa venoval
tým, čo to najviac potrebujú, deťom.
Chcel som im odovzdávať lásku
a radosť z pohybu, v ktorej som bol
vychovávaný. A je to už krásnych 10
rokov, čo fungujeme aj ako rodina
KO Box Club Galanta. A inak si to
už neviem predstaviť.
Vždy som tu pre mojich zverencov. Trénovať s deťmi hodinu
a pol dvakrát denne je to najľahšie.
Ja sa však snažím s nimi zdieľať ich
životné situácie, zážitky, trápenia. Ako som už spomenul, je to
moja druhá rodina a deti vedia, že
môžu za mnou prísť s akýmkoľvek
problémom a budeme spolu hľadať
riešenie. Za podporu ďakujem
hlavne mojej manželke Dominike, pretože bez nej by som určite
nemohol takto fungovať. Aj vďaka
jej pochopeniu sme tento rok opäť
vymenili komfort lietadla a hotela

za autobus, ktorým sme cestovali
na dovolenku všetci spoločne, aj
s našimi zverencami. Rozhodli sme
sa pre talianske Bibione, apartmány, kde sme si varili, kam sme si
priniesli vlastné veci. Cestovali sme
autobusom z roku 1996, ktorý som
šoféroval, no najdôležitejšie bol, že
sme spolu.
A v neposlednom rade sa snažím
pre deti vybudovať Akadémiu Tomiho Kida, kde budeme môcť vychovávať okrem šampiónov hlavne
dobrých ľudí. S projektom Vyboxuj
si svoj sen cestujeme po Slovensku,
motivujeme deti aj dospelých
k športu, pozitívnemu mysleniu,
denne pracujeme vlastnými rukami
na Akadémii, zháňame podporu.
Je to náročné, no som odhodlaný
v tom pokračovať, pretože nemožné
neexistuje.
Čo chcete odovzdať svojim
zverencom?
Pre každého je dôležité mať
vzor, ktorý ho posúva vpred. Som
šťastný, že pre niektorých som to ja.
No ako hovorím mojim zverencom,
nemôžem žiť ich životy a rozhodovať za nich. Snažím sa im veľa
pomáhať a spoločne s nim dospieť
k riešeniam. Avšak je normálne
mať aj pády v živote, kedy si sami
uvedomia, čo spravili zle a ako by
to chceli napraviť. Vravievam, že
nie každý musí byť majster sveta, aj
keď by som to doprial každému. Pre
mňa je veľmi dôležité, aby bol hlavne dobrý človek. Nech to, čo robí,
robí s hrdosťou. Aby chodil do školy
a myslel na svoju budúcnosť.
Takže máte so svojimi zverencami osobný vzťah, nie je to len
tréning?
Nie, nie je to len tréning. Neviem
si predstaviť, že by sme dotrénovali
a zatvorím dvere po 90 minútach
tréningu a ďalej o nich nič neviem.
Samozrejme, dá sa to robiť aj tak, no
u mňa to tak nefunguje.
Ako vnímate disciplínu pri
tréningu?
Disciplína musí byť, vyžadujem ju
od každého. Vadí mi, keď meškajú
na tréning, nadávajú si, neporiadne
trénujú a robia neporiadok. V dome
športu, kde trénujeme, nemáme

upratovačku, upratujeme si spolu
sami, napriek tomu, že by sme
mohli mať upratovanie zdarma
ako ostatné športové kluby. Avšak
takto vedia, čo to všetko „obnáša“.
V prírode spoločne zbierame smeti,
každý rok prejdeme takto minimálne 10 km. Prvý rok sa nám podarilo
zozbierať 116 vriec.
Box je náročný šport, mali ste aj
Vy obdobie, kedy Vás položila
psychika?
Tí, čo plačú nad tým, aké je to
ťažké, nikdy nedosiahnu veľké veci.
Nič nie je zadarmo, všetko je ťažké
v živote. My máme na výber, môžeme ísť doľava alebo doprava, my sa
rozhodneme, či chceme cestu, ktorá
je ťažšia, ale na konci je svetlo, alebo
tú, kde padneme dole. Je to naozaj
len na nás.
Určite aj vďaka Vášmu prístupu
a výchove zverencov je pocit
víťazstva u chlapcov, ale aj u Vás
intenzívnejší.
Áno, určite, no mal som aj
chlapcov, ktorým stačilo jedno, dve
víťazstvá a „uleteli“. Už si mysleli,
že nemusia toľko trénovať, mať
disciplínu, motiváciu. Samozrejme,
veľmi rýchlo padli. Uvedomili si, že
to takto nefunguje, a začali „makať“.
Avšak aj tieto pády patria k športu
a životu.
Za rozhovor ďakujú Alžbeta
Molnárová a Matej Martinček
Foto: Tomi Kid Kovács
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V x-bionic sphere
sa nudiť
nebudete!
®

Užite si voľné chvíle pri športe a relaxe v najväčšom multifunkčnom
rezorte, v x-bionic® sphere v Šamoríne. Každý si tu nájde obľúbený
šport alebo zábavu.
54 www.frisko.media
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účasťou rezortu x-bionic® je hotel s 282 izbami, ktorý spĺňa požiadavky najnáročnejších klientov, športových tímov a rodín s deťmi.
Zacvičiť si môžete v trojposchodovej posilňovni x-bionic® power
sphere s najmodernejším vybavením aj pre profesionálnych športovcov. Plavci zas môžu využiť vonkajšie a vnútorné bazény spolu s toboganmi, vodnými masážnymi dýzami a s „divokou riekou“. Pre milovníkov
behu je pripravený profesionálny atletický ovál, spĺňajúci medzinárodné
kritériá. Ak uprednostňujete skupinové športy, máte tu k dispozícii futbalové, basketbalové alebo beach-volejbalové ihrisko. Zacvičiť si zas môžete si
v jedinečnej x-bionic® gymnastic sphere, kde trénujú aj mladé gymnastické
talenty. Po náročnom športovom dni vás čaká zaslúžený oddych a relax
v x-bionic® wellness sphere so siedmimi druhmi sáun s vonkajším ochladzovacím bazénom. Skutočné uvoľnenie zažijete v príjemnej atmosfére
tepidária, troch víriviek či Kneippovho kúpeľa. Rezort ponúka aj výnimočné gurmánske zážitky v reštauráciách Apani alebo Golden Garden, kde sa
stali tradíciou tematické gastronomické zážitky pod vedením svetoznámych
a oceňovaných kuchárov. Zabaviť sa môžete aj v Legend´s bare pri bowlingu alebo biliarde, prípadne pri zaujímavom filme v jedinečnom a inšpiratívnom Tuli® Cinema s originálnym dizajnom. Pre deti aj dospelých od 0
do 99 rokov je určený Adventure Land – multifunkčno-edukatívne ihrisko.
Nájdete tu detský amfiteáter, množstvo preliezačiek, hojdačiek, prekážok,
ale aj stanovíšť určených na rozvoj detskej motoriky, vynaliezavosti a obratnosti. Každý víkend je pre deti pripravený špeciálny a tematický animovaný
program.

x-bionic® aquatic sphere

x-bionic® aquatic sphere je ideálnym miestom pre jednotlivcov, zaľúbené
páry, rodiny s deťmi, aktívnych ľudí, ale aj profesionálnych športovcov. Je to
miesto pre maximálny športový výkon i vytúžený relax. Využiť môžete 50
m vonkajší olympijský bazén, 25 m vnútorný bazén, prieplavový rekreačný
bazén s rozmanitými vodnými atrakciami ako gejzíry, masážne dýzy či
„divokú vodu“, vonkajší a vnútorný baby bazén. O zábavu sa postarajú 2 celoročné interiérové tobogany, 2 exteriérové tobogany a 2 vodné exteriérové
šmykľavky, na ktorých sa môžete vyblázniť do sýtosti.

x-bionic® wellness sphere

Nechajte sa rozmaznávať a načerpajte novú energiu v priestoroch nášho
moderného wellness. x-bionic® wellness sphere je dokonalým miesto pre
oddych a relaxáciu. Okrem sáun, bazénov, tepidária, víriviek a Kneippovho
kúpeľa vás milo prekvapí aj soľná jaskyňa alebo turecké kúpele s hammam
procedúrami. O váš absolútny komfort sa postarajú certifikovaní SPA terapeuti. Je to miesto, kde si užijete pokoj a pocit dokonalého uvoľnenia.

x-bionic® power sphere

Môže sa pýšiť Gym-om s rozlohou až 1 000 m2 celkovo na troch poschodiach. Jeho súčasťou je kvalitné vybavenie od značiek Technogym a Cybex.
Ako prví na Slovensku sme u nás mali aj kardiostroj pre profesionálnych
atlétov Skillmill. Je tu dostatok vybavenia na funkčný tréning, nájdete
x-bionic® sphere
tu kardiozónu, strečingovú zónu a špeciálne vyhradený priestor na
s
celkovou
rozlohou viac
vzpieranie s náradím a povrchmi značky Eleiko. K dispozícii máte aj
ako 1 000 000 m2 poskytuje
vonkajší profesionálny atletický ovál postavený v IAAF štandardoch
profesionálne podmienky pre výkon 27
s 8 bežeckými dráhami alebo malý tréningový ovál so 4 dráhami
olympijských
športov. V lete 2016 získal
– oba s vysokokvalitným povrchom, ktorý znižuje záťaž na kĺby
rezort
štatút
Slovenského olympijského
a eliminuje zranenia.

x-bionic® hotel

Ponúka prvotriedne ubytovanie v 282 izbách, ktoré sú súčasťou
x-bionic® private sphere a 12 luxusných apartmánov v rámci
x-bionic® strato sphere. Strešné apartmány predstavujú najvyššiu
kvalitu ubytovania a služieb v našom rezorte. Ubytovať sa môžete
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tréningového centra. Súčasťou areálu
je jedno z najmodernejších a najväčších
olympijských jazdeckých centier,
moderné atletické stredisko,
prvotriedny x-bionic® hotel i špičkové
kongresové priestory.
www.xbionicsphere.sk

v izbách v niekoľkých kategóriách. Všetky sú priestranné, vkusne zariadené
a vybavené najnovšou informačnou televíznou technológiou. Každá izba
je vybavená klimatizáciou a má k dispozícii bezplatné pripojenie na wi-fi.
Parkovanie je pre všetkých hotelových hostí bez poplatku.

4 reštaurácie

V rezorte x-bionic® sphere nájdete 4 reštaurácie s rôznym konceptom.
Reštaurácia Olym-Pick ponúka okrem raňajok počas dňa široký výber jedál
a nápojov. Naši hostia tu nájdu aj cestoviny vlastnej výroby, domácu pizzu,
ázijské špeciality a medzinárodnú kuchyňu. Pre vyznávačov zdravého
životného štýlu tu máme fitnes kútik s každodennou ponukou zdravých
a vyvážených jedál prispôsobených požiadavkám rôznych diét alebo výber
čerstvých šalátov. Reštaurácia Apani ponúka zdravé japonské a ázijské
špeciality pripravené jedným z najväčších odborníkov na japonskú kuchyňu Alexandrom Illešom. Príjemne vás prekvapí aj atmosféra jazdeckej
reštaurácie Farrierś Steak House, ktorá sa okrem štýlového rustikálneho interiéru môže pýšiť originálnou toskánskou pecou alebo barovými
stoličkami v tvare konských sediel. Milovníkov červeného mäsa určite
príjemne prekvapí aj bohatá ponuka dokonalo pripravených steakov z toho
najkvalitnejšieho mäsa. Golden Garden je orientovaná na haute cuisine,
kde sa pravidelne organizujú špeciálne prezentácie významných šéfkuchárov z celého sveta, spojené s ochutnávkami vybraného menu.

2 bary

Okrem reštaurácií sa v rezorte nachádzajú 2 bary. X-bar počas dňa
ponúka čerstvé koláče, dezerty, chutné sendviče, domáce limonády, či
vynikajúcu kávu. Tento bar slúži aj ako čitáreň s bohatou ponukou kníh.
V Legends‘bare nájdete množstvo alko alebo nealko drinkov, môžete si tu
zahrať biliard alebo bowling, nájdete tu aj cigar room a cez víkendy vám
večery spríjemní živá hudba.

Kino Tuli® Cinema

V rezorte sa nachádza štýlové kino, v ktorom si môžete vychutnať svoj
obľúbený filmový žáner z pohodlného tuli vaku. Aktuálny program nájdete
na www.tulicinema.com

Ďalšie aktivity v rezorte a okolí

V rezorte je možné využiť služby jazdeckej školy Napoli alebo požičovňu
bicyklov a kolobežiek. Keďže x-bionic sphere leží priamo na medzinárodnej cyklistickej trase Viedeň-Bratislava-Budapešť, nemusíte svoju cyklotúru
limitovať iba na dunajskú hrádzu. Voľný čas môžete stráviť aj prechádzkami, behom v okolitej prírode alebo na atletickom štadióne. V okolí
vonkajšieho bazénu si môžete prenajať jedno z našich štyroch beach-volejbalových ihrísk. V areáli rezortu nájdete aj vonkajšie multifunkčné ihrisko,
gymnastickú halu alebo miestnosť, kde sa pravidelne organizujú skupinové
cvičenia. V rámci nášho wellness si môžete vybrať z veľkého množstva
masáží a beauty procedúr alebo sa nechať skrášliť v beauty salóne.
Neďaleko x-bionic sphere sa nachádza Hotel Kormorán, ktorý ponúka
veľa ďalších možností: pétanque, tenis, bedminton, plavby loďou, vodné
športy – wakeboard, vodné skútre, kajaky, kanoe, požičanie člnkov, vodné
bicykle, dračie lode, paintball, streľba z kuše, vznášadlo, zorbing, aquazorbing, bubble futbal a podobne. 7 km od rezortu sa nachádza 18-jamkové
golfové ihrisko Welten Báč alebo 21 km vzdialený motoristický areál
Slovakia ring, kde si máte možnosť vyskúšať šoférske zručnosti v Škole
šmyku alebo sa naučiť zvládať nepredvídateľné situácie na cestách na kurze
bezpečnej jazdy.
Ideálna poloha rezortu garantuje rýchlu dostupnosť z Bratislavy (30
minút), Viedne (60 minút) aj Budapešti (120 minút) a prostredníctvom ich
medzinárodných letísk i z ďalších európskych metropol či z celého sveta.

Autor fotografií: archív X-BIONIC® SPHERE a.s.
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Pre telo i dušu
Biokozmetika

Kozmetika
so srdcom
v prírode

V

äčšina z nás si už
zvykla na pohodlné
nákupy kozmetiky
v drogérii alebo parfumérii.
Viete však, čo skutočne kupujete? Čítate zloženie a rozumiete mu?
Mali by ste a nemalo by vám
to byť ľahostajné. V prvom
rade preto, že každý sme originál a máme osobité potreby.
Mali by ste vedieť, čo vaša
pleť potrebuje, čo jej chýba.
A v druhom rade by sa vám
zišlo vedieť, čím vlastne svoju
pleť „kŕmite“. Krémy a séra,
ktoré sú bežne dostupné
v akomkoľvek reťazci drogérií,
ba dokonca potravín, nemusia
byť práve pre vašu pleť tým
„pravým orechovým“. To, čo
v skutočnosti potrebuje, nie je
chemický koktail, ale pre ňu
prirodzená zmes namiešaná
prírodou.

Recept
na skutočnú
krásu
a zdravie
ukrýva iba
príroda
58 www.frisko.media

Našťastie, na Slovensku si
čoraz viac uvedomujeme, že
návrat k prírode a tradíciám je
potrebný pre naše telo i dušu.
Uvedomujú si to aj lokálni
výrobcovia prírodnej kozmetiky, ktorí sa zaslúžili o to, že
Slováci znovu uprednostňujú
prírodnú kozmetiku na báze
liečivých bylín a olejov. Pri
znovuobjavovaní prírodnej
kozmetiky narazíte na tú,
ktorú používali už aj naše
staré matere, ale s istotou si
zamilujete aj jej nové formy,
ktoré šikovní Slováci predstavili v posledných rokoch.
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Vyskúšajte šumivú
bombu do
kúpeľa, ktorá
má blahodarné účinky
na pokožku.
Neutralizuje
kyseliny, zbaví
vás odumretých častí
kože, odplaví
mastnotu
a pot. Po
vyšumení vypustí do kúpeľa obsiahnuté
oleje (mandľový, kokosový), ktoré vašu
pokožku natoľko zvláčnia
a hydratujú,
že po očiste
nebudete mať
potrebu krémovať sa.

Danai – nahrádza sprchové gély
zdravými mydlami
Slovenská firma Danai sa zameriava na výrobu mydiel klasickým studeným procesom. Ukazuje iný, najmä šetrnejší spôsob
starostlivosti o pokožku. Ich ušľachtilým cieľom je vymeniť drahé
„sprcháče“ plné konzervantov a detergentov za mydielka robené
klasickou metódou za studena, obohatené o vitamíny a výživné
látky.
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Ponio – kozmetika šetrne,
poctivo a účinne

Navia – sila prírody
MusK alebo Mydláreň
u slečny Kaplánovej

„Keď začnete používať prírodnú kozmetiku, úplne podvedome a automaticky začnete študovať zloženie všetkých kozmetických výrobkoch
v obchodoch. A aj tých doma. A zistíte, že drvivej väčšine zložiek nerozumiete. A v momente, keď si začnete študovať jednotlivé zložky, zistíte, aký
chemický koktail si dávate na telo,“ hovorí Lucia, ktorá začala vyrábať
mydlá „náhodou“. Vždy sa venovala ručnej výrobe, rada tvorila z najrôznejších materiálov – až raz, keď si vyskúšala výrobu mydiel ako
darčekov na kamarátkinu svadbu, im celkom prepadla. A tak sa z jej
hoby stala milovaná práca.
Cieľom MusK-u je robiť veci jednoducho a zrozumiteľne. Aby
každý rozumel zloženiu, vedel presne, čo jeho mydlo obsahuje, aj bez
použitia slovníka. Mydlá MusK obsahujú iba prírodné zložky, z ktorých pokožka dokáže čerpať najviac. Jednotlivé zložky sú vyrábané
veľmi svedomito s ohľadom na životné prostredie a prísnej kontrole
sú podrobení aj dodávatelia. Ručne vyrábané mydlá MusK neobsahujú žiadny palmový olej ani živočíšne tuky. A milý bonus – takmer
polovica mydiel v ponuke je vhodná aj pre vegánov.

Vyskúšajte krémový
dezodorant
Levanduľa –
Cajeput, ktorý
je prírodnou
a absolútne
bezpečnou
alternatívou
k „drogériovým“ dezodorantom
s rôznymi
diskutabilnými zložkami.

Martinu, zakladateľku značky Navia,
idea prírodnej kozmetiky spolupracujúcej
s naším telom úplne pohltila a nadchla
i celú jej rodinu. Keďže ani ona sama nie je
výnimkou, chce pre seba a svojich najbližších len to najlepšie. Práve preto začala
vytvárať vlastné produkty bez zbytočných
syntetických látok. Ako však sama hovorí,
jej práca nie je založená na tradičných receptoch z pradávnych vzácnych kníh „starej
matere“. Ľudové liečiteľstvo je vyhľadávané
čoraz väčšou skupinou ľudí a ona sa ho
rozhodla prepojiť so skutočnými vedeckými
poznatkami.
„Veda, výskum a klinické štúdie posúvajú
ľudstvo stále dopredu. Mojím snom je pomôcť
tomuto trendu v oblasti prírodnej kozmetiky. Rozumiem fungovaniu ľudského tela,
študujem súvislosti medzi vplyvom konkrétnych chemických zlúčenín na naše zdravie
a tieto poznatky pretavujem do tvorby logicky
premyslených, no stále prírodných receptúr,“
hovorí Martina, pre ktorú je Navia jej
životnou vášňou.

Ponio ako ďalšia slovenská značka vyrába prírodnú
kozmetiku ručne a v menších množstvách. Vďaka tomu sú
všetky ich produkty ako unikátne šampúchy, či dezodoranty vyrábané maximálne poctivo a šetrne. Cieľom Ponia
je totiž prinášať nové riešenia – šetrnejšie, účinnejšie
a zachovávajúce kvalitu látok z prírodných zdrojov.
A pretože značka Ponio je úzko spätá s prírodou, rozhodla sa pomôcť aj OZ Mačky Zvolen, ktorému venovala
100 % zisku. 5. apríla 2017 od 8.00 do 22.00 hodiny takto
vyzbierala krásnych 803,50 €.
„Svet prírody a zvierat sa nás v Ponio priamo dotýka. Často
sa nás ľudia pýtajú, či naše výrobky testujeme na zvieratách
– samozrejme, že nie. Nie je to ani v súlade s našou filozofiou. Všetci v Ponio máme k zvieratám kladný vzťah, v našich
domácnostiach našlo dočasný alebo trvalý domov viacero
psíkov a mačiek z ulice. Preto sme už dlhšie debatovali, ako by
sme mohli ešte inak pomôcť, a napadlo nám venovať časť zisku
z predaja pre zvieratká v núdzi. Pre túto, pilotnú akciu sme
si vybrali občianske združenie v našom meste – OZ Mačky
Zvolen, ktoré pomáha pouličným mačičkám – kastráciami,
liečbou, hľadaním nového domova a mnohým iným.“
Vďaka prírodnej kozmetike a uvedomelým výrobcom
nachádzame stále viac možností, ako nahradiť bežne
dostupnú kozmetiku, ktorá niekedy prináša viac škody ako
osohu. A priznajte si, nie je aj pre vás príjemné nakupovať
lokálne? Práve predajcov prírodnej kozmetiky máte možnosť často stretnúť napríklad na trhoch, jarmokoch alebo
iných podujatiach aj v našom regióne. A za seba môžem
povedať, že nie je nič lepšie ako nakupovať v príjemnom
prostredí, stretnúť známych a dostať cenné rady o prospešnej starostlivosti o pleť priamo z prvej ruky.
Alžbeta Molnárová
Zdroj informácií a foto: MusK, Danai, Navia,
Modrá púpava a Ponio

Modrá púpava – pleť ako kvet

Modrá púpava ponúka slovenské kozmetické produkty, ktoré sú čisto
prírodné a zdraviu pokožky prospievajúce bez vedľajších nepriaznivých
účinkov. A ako sami hovoria: „Produkty nielen vyrábame, ale aj hojne používame, takže sa môžeme osobne zaručiť za ich čerstvosť a kvalitu.“ Napokon,
presvedčte sa na vlastnej koži!
Podložené originálne receptúry, starostlivo vyberané kvalitné suroviny,
vlastnoručne vyrábané bylinné extrakty a pozitívne referencie zákazníkov sú dôkazom toho, že vo výrobkoch Modrej púpavy je sila prírodných
zložiek vyťažená naplno.
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Špičková starostlivosť o ženskú

krásu v salóne krásy Yasmine
Beauty & Harmony v Šamoríne

Profesionalita, klient v centre
pozornosti, príjemné prostredie
osobitného štýlu, kde telo aj duša
pookreje – toto všetko ponúka salón
krásy Yasmine Beauty & Harmony
v centre Šamorína. Odborníci na
starostlivosť o krásu v salóne
dostanú klientov do sveta Tisíc
a jednej noci, kde pri pohodovej
relaxačnej hudbe poskytujú
exkluzívne ošetrenia pleti a tela.
Okruh služieb je široký a vysoko
kvalitný. Klienti majú k dispozícii
špičkové prístroje na tvarovanie tela
a starostlivosti o krásu a výrobky na
ošetrenie pleti výhradne od lídrov
svetových značiek.
62 www.frisko.media
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Svetová novinka
z USA premiérovo
prvýkrát
v Šamoríne!

K

lienti sa na Slovensku prvýkrát
v salóne krásy Yasmine môžu
oboznámiť s prípravkami
medickej kvality svetoznámej
americkej lekársko-estetickej spoločnosti
IMAGE Skincare, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o pleť.
"Naším poslaním je zázračná premena
hocijakej pleti. Odbornou aplikáciou profesionálnych prípravkov ponúkame účinné riešenie
aj pre najproblematickejšiu pleť. IMAGE
je kozmetický produkt najvyššej kvality
s obsahom účinných látok a vitamínov na medicko-vedeckom základe. Neobsahuje parabén
a minerálne oleje, účinné látky prípravku
sa dostanú do hlbších vrstiev pleti, problém
riešia zvnútra, takže nenasýtia iba povrch
pokožky. Odporúča sa rovnako pre tínedžerov,
ako aj pre dámy v zrelom veku – a výsledky
takmer okamžite vidieť. Prípravky sa veľmi
dobre kombinujú aj s estetickými ošetreniami,
ako napríklad omladzovanie tváre. Aj náš
salón ponúka omladzovanie tváre botoxom či
kyselinou hyaluronovou. Odborníci pracujúci
so značkou absolvujú vynikajúce odborné
vzdelávanie, aby sa mohli stať majstrami
IMAGE," hovorí majiteľka a vedúca salónu
krásy Anita Miklósová.
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Foto k článku: Yasmine Beauty & Harmony

Svoju prácu
zakladáme na
skúsenostiach,
ale novinky sú na
dennom poriadku

S

alón krásy v budúcnosti ponúka aj
možnosť odstránenia materinského znamienka a trvalej depilácie.
Za krátky čas v salóne Yasmine
bude k dispozícii aj digitálna dermatoskopia prístrojom ARAMO, pomocou ktorej
je vďaka 60-násobnému zväčšeniu možné
vizuálne zistiť stav hlbokých vrstiev kože.
Následne sa dá rýchlejšie a jednoduchšie
vybrať účinný spôsob ošetrenia. Ponúkame odstránenie kožnej pigmentácie, jaziev
a vrások na spôsob kúry. Kúrou mikrodermálnej abrázie sa krásne dajú odstrániť
kožné problémy a pleti navrátiť sviežosť.

Exkluzívne
rozmaznávanie tela
a duše

T

úžbou každej ženy je dostať zo
seba to najlepšie a najkrajšie.
Našou prioritou je krásna pleť
a dokonalý vzhľad. V salóne
krásy Yasmine okrem master ošetrenia
pleti sú v ponuke rôzne masáže, ktoré slúžia na kompletný relax a rozmaznávanie
tela. Pretvarujte svoje telo u nás – v salóne
môžete vyskúšať vibračnú tréningovú
lavicu FLABÉLOS, ktorá pomáha pri
posilňovaní celého tela a pri zhadzovaní
nadváhy. Stačí 10 minút 4-krát týždenne.
V salóne je k dispozícii aj Dr. Derm systém na tvarovanie tela, ktorý strečingom
umožní aj mamičkám získať po pôrode
späť perfektnú postavu. V salóne krásy sa
postaráme aj o profesionálnu manikúru.
Na získanie krásnej bronzovej pleti si
môžete vybrať jednu zo štyroch solárnych
kabín. 
(red)

Krása pramení zvnútra, avšak aj zovňajšok je dôležitý. Staňte sa
krajšími a mladšími v salóne krásy Yasmine Beauty & Harmony
v Šamoríne, kde sa od hlavy až po päty o vás postarajú majstri
svojho odboru. My pomôžeme, aby ste dosiahli želaný výsledok.
Naším hlavným zámerom je spokojnosť klienta!
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Zdravý
a pokojný
spánok
1.

Nastavte si stabilný spánkový režim. Vstávajte a zaspávajte v tú istú
hodinu.

2.

Spálňu používajte ako miesto na spánok. Neberte si do postele so
sebou prácu ani nič, čo vyžaduje mimoriadnu pozornosť a sústredenie.

3.

Dbajte na to, aby ste v spálni mali čo najväčšiu tmu. Podľa vedcov
i malé svetielko dokáže narúšať spánkový cyklus.

4.

Pred spánkom si doprajte relaxačný kúpeľ. Horúca voda vyvoláva
pocit únavy a v kombinácii s levanduľovou esenciou podporuje pocit
uvoľnenia.

5.

Teplotu v spálni nastavte tak, aby bola nižšia ako v iných
miestnostiach, v ktorých sa počas dňa zdržujete.

6.

Pred spaním aspoň hodinu nejedzte. Rovnako sa vyhnite alkoholu,
káve, zelenému a čiernemu čaju v podvečerných hodinách.

7.

Pravidelne sa venujte cvičeniu. Už niekoľko minút fyzickej aktivity
denne zvyšuje kvalitu spánku.

8.

Nepoužívajte elektroniku hodinu pred spaním. Odložte notebooky,
smartfóny a všetku elektroniku, ktorá vyžaruje jasné svetlo. Biele
svetlo totiž mozog vyhodnocuje ako denné a to ho núti k aktivite.

9.

Nespite cez deň. Denný spánok dlhší ako 50 minút narúša spánkový
cyklus.

10.

Dbajte na kvalitu matraca. Ten by mal kopírovať vaše telo tak, aby
bola chrbtica v rovine. Správny matrac rozkladá tlak tela rovnomerne,
čím navodzuje pocit beztiaže, a to pri akejkoľvek hmotnosti.
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Mali by ste si ho
dopriať – ideálne
každú noc.
Prinášame vám
tipy, ktoré vám
k nemu pomôžu.

N

a to, aby človek dokázal plnohodnotne fungovať, potrebuje dostatok kvalitného spánku. Mnohí
túto skutočnosť podceňujú a ani
nevedia, ako si tým podlamujú zdravie. I keď
necítime únavu na tele, pre náš mozog je
oddych veľmi dôležitý. Výskumy preukázali, že i keď spíme, náš mozog je v bdelom
stave a informácie spracúva aj počas spánku.
Preto sa hovorí, že ráno je múdrejšie večera.
Rovnako počas spánku triedi spomienky
a upevňuje ich, čo je príčinou, prečo sa nám
v noci ťažšie vstrebávajú nové informácie.
Hlavným dôvodom, prečo potrebujeme
spať, je regenerácia organizmu a triedenie
myšlienok v hlave, ktoré vnímame ako sny.
Ako si však tento stav navodiť, keď nám celodenný stres nedáva spať ani v noci?
Pri výbere matraca je potrebné zohľadniť
napríklad aj materiál, z ktorého je vyrobený, a poťah na ňom. Dnes je na trhu široká

škála produktov, ktoré majú antialergické
a antibakteriálne vlastnosti. Spoločnosť
Zaren predstavuje svoje produkty Dreamsy –
kvalitné ortopedické Matrace 3D Orthopedic,
vyrobené na Slovensku. Ich používaním sa
dá predchádzať bolestiam chrbta, ramien, šije
a kĺbov, prípadne tieto bolesti zmierňovať.
Poťah matraca je zložený z ovčej vlny a bavlny
so zapracovanými časticami striebra a aloe
vera. Ovčia vlna má samočistiacu schopnosť
a striebro antibakteriálne účinky, preto zabraňuje množeniu baktérií, plesní a roztočov,
takže šetrí dýchacie cesty aj pokožku.
Ak chcete vedieť viac o kvalitnom a zdravom spánku, navštívte www.slovenskymatrac.sk, kde vám naši odborníci poskytnú
odbornú ukážku a poradia vám pri výbere
správneho matraca, prípadne si môžete matrac otestovať v pohodlí vášho domova.
(rv)

Foto: Zaren
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Kurz make up master
class v studio22

Radi sa učíte
a stretávate s novými,
inšpiratívnymi ľuďmi?
Neviete, ako vyplniť
svoj voľný čas, alebo
túžite po zásadnej
životnej zmene? K tomu
všetkému vám môžu
pomôcť zaujímavé
kurzy, ktoré vzdelávajú
dospelých v tých
najrôznejších oblastiach
a otvárajú im dvere
k novým príležitostiam.

Marketing však, rovnako ako móda, neustále napreduje, preto
je dôležité byť pripravený držať krok s najnovšími svetovými
trendmi. Ak máte vôľu učiť sa a aplikovať naštudované do praxe
za použitia vlastných kreatívnych nápadov, marketing vás bude
baviť.

IT

Moderná a rýchla doba si vyžaduje progresívne riešenia. V dobe
technológií stále nie všetci zvládajú ovládanie hoci aj mobilného
telefónu či osobného počítača. Ak aj vy patríte medzi nich, je čas
urobiť krok vpred.
V akadémiách vzdelávania vás naučia nielen ako zapnúť počítač,
ale vysvetlia vám, ako veľmi vám uľahčí každodenný život. Ak
s počítačom pracovať viete, ale moderné technológie vás lákajú,
skúsení profesionáli vaše skúsenosti posunú na nový level, čo vám
otvorí dvere k novým pracovným príležitostiam.

Grafický dizajn

Grafický dizajn je úplne všade, ale skutočne dobrých grafikov
tak veľa nie je. Toto je vaša príležitosť!

Vzdelávanie
dospelých
V
zdelanie nie je potrebné len na získanie práce, ale aj pre
rozvoj a rast osobnosti. Jednou z najlepších a najefektívnejších foriem celoživotného vzdelávania je cestovanie.
Na cestách si nielen zlepšíte jazyk, ale naučíte sa aj veľa
o kultúre, umení a histórii. Ak však hľadáte iné možnosti vzdelávania, či už je dôvodom záujem alebo sen, nechajte sa inšpirovať aj
týmito oblasťami vzdelávania, ktoré vás zaručene zaujmú a posunú
vpred.

Vzdelávanie v oblasti:
Krása

Áno, aj v kráse sa dá vzdelávať, ba dokonca zamestnať. Ak sa
túžite stať vizážistom, umeleckým maskérom, kaderníkom alebo
kozmetikom, ale aj ak vás táto oblasť zaujíma pre vlastný rozvoj,
odporúčame vám prihlásiť sa do kurzu.
Dnes už je na Slovensku niekoľko akadémií vzdelávania, kde vás
vyškolia profesionáli. Vďaka týmto kurzom, ale aj talentu a cieľavedomosti, samozrejme, sa z vás môžu stať nielen vizážisti celebrít, ale
dokonca aj filmoví maskéri.

Stajling a odevný dizajn

Od krásy je len krôčik k móde. Aj tá ponúka široké spektrum prí-
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ležitostí. Uplatniť sa môžete ako módny stajlista, módny dizajnér,
pracovník marketingu v módnom priemysle, ale napríklad aj ako
krajčír.
Ak máte blízko k dizajnu a máte excelentné estetické cítenie,
práca s módou vás určite zaujme. Pri výbere kurzu v tejto oblasti
však dbajte na to, aby ste si vybrali skutočne ten správny, preto sa
neváhajte poradiť. Každá dobrá škola, ktorá takéto kurzy organizuje, vám rada odpovie na akékoľvek otázky.
Dôležité je tiež poznať samého seba, pretože práca v módnom
priemysle určite nie je pre každého. Napriek tomu, že to zvonku vyzerá ako milá hra s oblečením, skutočnosť je iná. Móda
neustále napreduje a mení sa, preto je dôležité byť pripravený.
Ak ste flexibilní, odolní, otvorení a máte kreatívnu myseľ, určite
neoľutujete.

Marketing

Pre tých, ktorým marketing nehovorí vôbec nič, ide o výborný nástroj na dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu
v trhových vzťahoch. Vďaka marketingu, plánovaniu a stratégiám,
ale aj vďaka reklame a trhu, na ktorých je marketing závislý, môže
akýkoľvek biznis napredovať k ešte lepším výsledkom vo viacerých
oblastiach.

Ak si dobre rozumiete s počítačmi a ovládate základy grafických
programov, zlepšite sa na kurze a získajte svoju prácu snov, v ktorej budete môcť dennodenne spájať svoju vášeň pre technológie
s kreativitou.

Jazyky

Hovorí sa: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Aj preto
je potrebné hovoriť aspoň jedným svetovým jazykom. V dnešnej
dobe sa vo veľkých spoločnostiach, ale aj v malých firmách (najmä)
bez angličtiny nezaobídete.

Kurz šitia vo fame

Naučte sa jazyk, ktorý skutočne využijete nielen v osobnom
živote, ale aj v práci. Alebo si splňte sen a naučte sa jazyk krajiny,
ktorú milujete. Výber je len na vás! My vás však môžeme uistiť,
že ak sa rozhodnete pre akýkoľvek, neurobíte chybu a učeniu
prepadnete.

Zmena je život,
rekvalifikujte sa!

Nie ste spokojní so svojou prácou? Radi by ste konečne robili
svoju prácu snov? Neviete nájsť prácu v odbore, ktorý ste vyštudovali? Nevadí!
Ak ste na úrade práce, máte jedinečnú možnosť posunúť sa
a začať novú životnú etapu vďaka programu Re-pas, ktorý ponúka
financovanie kurzov a ďalšieho vzdelávania v rámci rekvalifikácie.
Využite túto príležitosť a splňte si svoje kariérne sny!
Viac informácií nájdete na www.upsvar.sk lebo na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Alžbeta Molnárová
Zdroj fotografií: www.fame.sk a www.studio22.sk
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Cudzí
jazyk?

Životný
štýlvzdelávanie – vzdelávať sa
Duálne
pre úspešné uplatnenie na trhu práce
Škola by mala pripraviť
žiakov na život. Aj ten
profesijný. Po vykročení
z brán strednej odbornej
školy pomáha absolventom
úspešne sa uchytiť na
trhu práce tzv. duálne
vzdelávanie. Potenciálny
zamestnávateľ spojí svoje
sily so školou a spoločne
vzdelajú a vyučia pre firmu
ideálneho zamestnanca
podľa potrieb a očakávaní
trhu. Absolventi tak
nemusia bezradne
prešľapovať medzi
pracovnými ponukami či
skončiť na úrade práce.
Naopak, pripravení do
praxe bez zaváhania
nachádzajú svoj prvý džob.

HARMONY
ACADEMY

H

ARMONY ACADEMY s.r.o. ponúka v Trnave a okolí od roku 2000
výučbu cudzích jazykov pre všetky vekové kategórie. Vďaka bohatej medzinárodnej projektovej činnosti Learn & Lead dnes zároveň zabezpečuje odborné jazykové programy pre učiteľov a lektorov cudzích jazykov
a firmy pôsobiace v automobilovom priemysle a turizme v rámci celého Slovenska.
Ako jediná jazyková škola na Slovensku je akreditovaná MŠ SR pre vzdelávanie
učiteľov cudzích jazykov, čoho dôkazom je výnimočná kvalita celého pedagogického tímu a medzinárodná spolupráca so zahraničím.
Vyučovanie prebieha v malebných, moderne vybavených priestoroch
na Kapitulskej ulici v centre mesta Trnava počas celého roka.

Vzdeláva mladých
odborníkov pre región

Viac informácií vám radi poskytneme
na našich adresách:

Ing. Monika Beňová
HARMONY ACADEMY s.r.o.
Kapitulská 26
917 01 Trnava
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Tel: 00 421 33 551 66 44
Mobil: 00 421 907 786 197
Email: info@harmony.sk
http://www.harmony.sk
http://www.learnandlead.eu

Navštívte nás a spoločne nájdeme
ideálny kurz presne pre vás.
Tešíme sa na vás!

Stredná odborná škola automobilová
v Trnave je Pilotným centrom Združenia
automobilového priemyslu SR. Spolupracuje s viac ako 50 podnikateľskými
subjektmi v regióne, pôsobiacimi v strojárskej výrobe a autoopravárenstve, ktoré
sa venujú aj na diagnostike motorových
vozidiel, ich predaju, prevádzkovaniu STK
a EK. Na škole je možné študovať odbory:
mechanik nastavovač, autoopravár (zameranie – mechanik, lakovník, elektrikár,
karosár), nástrojár, mechanik špecialista
automobilovej výroby a autotronik (experiment). Vzorová je dlhodobá spolupráca
pri príprave mechanikov nastavovačov
a nástrojárov so spoločnosťou ZF Slovakia
a.s., ktorá vytvorila vo svojom sídle výukové priestory vybavené najmodernejšími
technologickými zariadeniami pre výučbu
programovania CNC riadiacich systémov,
obrábacích centier a robotizácie.

ZF Slovakia –
uvedomelý
zamestnávateľ
v regióne podáva
mladým pomocnú ruku

Spoločnosť ZF Slovakia a.s. spolupracuje
s vybranými strednými odbornými školami
v snahe vychovať si svojich budúcich kolegov presne podľa požiadaviek konkrétnej
pracovnej pozície. Úspešne absolvovaný
školský rok majú už za sebou prví dualisti.
V šk. roku 2017/2018 naštartovali svoju
budúcu kariéru v ZF Slovakia žiaci trnavskej Strednej odbornej školy automobilovej
v odboroch mechanik – nastavovač, nástrojár a mechanik špecialista automobilovej
výroby pre závod v Trnave. ZF Slovakia im
zabezpečí praktické vzdelávanie s najmodernejšími technológiami v novovybudovaných školiacich centrách, atraktívna je
aj možnosť získať podnikové štipendium,
bezplatne sa stravovať počas praxe u zamestnávateľa a za produktívnu prácu dostať
odmenu 1,75 €/hodinu. Po úspešnom
ukončení štúdia ich čaká práca v stabilnej
spoločnosti s možnosťou kariérneho rastu
a bohatým sociálnym programom.

Silná dvojka SAD
Dunajská Streda
a SOŠOaS v Galante

Stredná odborná škola obchodu a služieb (SOŠOaS) v Galante začína v šk.
roku 2017/2018 intenzívnu spoluprácu so
zamestnávateľom SAD Dunajská Streda
v učebnom odbore autoopravár. Akútny
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
v profesii vodič v autobusovej a nákladnej doprave je pre mladých príležitosťou
uplatniť sa v tejto perspektívnej profesii.
Inovovaný školský vzdelávací program, šitý
na mieru podľa potrieb a predstáv zamestnávateľa, a odborná prax aj priamo v SAD
Dunajská Streda sľubujú, že absolvent bude
po štúdiu kvalitne pripravený na svoju prvú
pracovnú príležitosť.
(red)

Foto: archív škôl a ZF Slovakia
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Bylinky
Zdravie

zdravie z prírodnej lekárne

Ako by sme sa mali ochrániť
pred nachladnutím, ktoré,
i keď nejde o nejaké závažné
ochorenie, nás vie vyradiť
z72bežných
činností?
www.frisko.media

S

eptember je mesiacom nástupu jesene, ktorá je
nádherným obdobím plným farieb. Tešíme sa, že
už nehrozia horúčavy a nastáva čas na obdivovanie
rozmanitosti prírody na prechádzkach lesom aj
lúkami.
Je to však aj sezóna nástupu detí do kolektívu. Niekedy
stačí pár dní v škole či v škôlke, trošku daždivý a chladnejší
deň a naše ratolesti prinesú domov prvé nachladnutie, ktoré sa často rýchlo rozšíri aj v celej rodine. Čo s tým? Základom je prevencia. V lete sme sa určite bez toho, že sme si
to uvedomovali, zásobovali vitamínmi z ovocia i zeleniny,
ktoré boli v našom jedálničku akosi prirodzene zastúpené.
K tomu dostatok slniečka a pobytu na čerstvom vzduchu.
Možno ešte čerpáme zo zásob, ktoré nám naše telo poskytuje, ale to, aby sme ich nevyčerpali, je dôležité. Preto nezabúdajme, že najmä v tomto období, keď sme k prejavom
prechladnutia náchylnejší, by sme si mali dopĺňať vitamíny
a minerály naďalej v čo najprirodzenejšej forme. Okrem
spomínaného ovocia a zeleniny sa vitamíny, minerály a iné
dôležité látky ukrývajú aj v liečivých rastlinách a plodoch.
Keď si ich pripravíme vo forme čaju, zároveň si dopĺňame
tekutiny, ktoré sú takisto pri predchádzaní ochorenia veľmi
dôležité. Účinok ešte znásobíme, keď si do pripraveného čaju pridáme med a citrón. Môžeme použiť viacero
osvedčených pomocníkov, či už priamo zo záhradky, alebo
ich môžeme nájsť na prechádzkach v prírode – spojíme tak
príjemné s užitočným.
Ruža šípová (šípka) je zásobáreň vitamínu C. Čerstvé
šípky ho majú najviac, ale aj keď sa spracujú a usušia, ešte
stále sa ich účinok po dobu jedného roka zachová. Deti
určite poteší, že je to rastlinka, ktorá má vlastnú rozprávku Šípková Ruženka.
Rakytník má podobne ako šípky okrem iných
cenných látok vysoký obsah vitamínu C. Vynikajúcou
prevenciou je, ak si párkrát v týždni pripravíme šálku čaju
z plodov rakytníka. Príprava je jednoduchá: 1 ČL zalejeme
2,5 dcl horúcej, nie vriacej vody a pijeme 1- až 2-krát
týždenne.
Echinacea purpurová – tú poznáme ako krásnu
ozdobu záhrad, využiť ju môžeme aj ako okrasnú rastlinu.
Na čaj, ktorý je skvelý pomocník pre náš imunitný systém, potrebujeme za hrsť okvetných lístkov zaliať 2 dcl
horúcej vody. Lúhujeme asi 10 minút. Pri tejto rastlinke
však musia byť opatrné tehotné a kojace mamičky.
Aj keď napriek dostatočnej prevencii ochorieme, moc
byliniek využime naplno. Nezabudnime, že najviac účinkujú pri prvých prejavoch nachladnutia. Veľmi dôležitý je
odpočinok, preto počas nachladnutia nepracujme, akoby
sme boli fit, oddychujme! Organizmus vie vtedy s chorobou lepšie bojovať. Nájdime si vtedy čas na upokojenie,
urobme si bylinkový čajík, zdravie sa nám tak vráti skôr.
Lipa malolistá – keď sme si stihli počas leta usušiť pár
kvietkov z tohto opojne voňavého stromu, stačí, keď si 1
PL zalejeme 4 dcl horúcej vody a necháme lúhovať 12 až
15 minút. Pozor však na dlhodobé užívanie! Nepijeme ho
viac ako 1 mesiac. Vedeli ste napríklad, že tento čaj pôsobí
aj upokojujúco?
Baza čierna patrí tiež k jednému z darov, ktoré ponúka
sama príroda v našom okolí. Láka svojou vôňou, nedá sa
ju nevšimnúť. Keďže je ľahko dostupná, je dobré, keď si
z nej v čase kvitnutia nasušíme. Má potopudný účinok,
ktorý oceníme, keď nás trápi zvýšená teplota. Podporu-

Vedeli ste?
Aj keď napriek dostatočnej prevencii ochorieme,
moc byliniek využime naplno. Nezabudnime, že
najviac účinkujú pri prvých prejavoch nachladnutia. Veľmi dôležitý je odpočinok, preto počas
nachladnutia nepracujme, akoby sme boli fit,
oddychujme!
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Zdravie
je aj vykašliavanie. Čaj si
pripravíme z 2 PL sušených
kvetov, ktoré zalejeme 2
dcl horúcej vody a necháme
lúhovať 10 minút.
Rumanček kamilkový
je tiež bežne dostupnou
bylinkou, ktorú pozná snáď
každý. Keď budeme inhalovať jej pary, vyliečime si nádchu. Stačí, keď 1 PL sušených
kamiliek sparíme litrom
vriacej vody a inhalujeme.
Ďumbier lekársky,
ľudovo zázvor, podporuje
imunitu, účinkuje pri kašli
a uvoľňuje hlieny. Nastrúhajme si 3 cm kúsok zo zázvoru,
po zaliatí litrom vriacej vody
a dochutení šťavou z citróna
a medom získame lahodný
nápoj, ktorý skvelo pomáha
a zahrieva. Pozor však naň
v tehotenstve a pri kojení,
jeho korenistá chuť sa môže
dostať do materského mlieka.
Taktiež musia byť opatrní
ľudia so žalúdočnými problémami, vredmi.
Šalvia lekárska je vhodná pri bolesti hrdla, ktorá je
jedným z tých najnepríjemnejších prejavov nachladnutia. Zápar na kloktanie si
pripravíme, keď zalejeme 1
ČL sušenej šalvie štvrťlitrom
vody a krátko lúhujeme.
Dúška materina je hlavne v zmesi so skorocelom
kopijovitým starým, osvedčeným prostriedkom pri
ochorení dýchacích ciest. Do
šálky dáme koliesko citróna,
1 ČL zmesi dúšky a skorocelu, zaparíme a lúhujeme pol
minúty. Pijeme vždy čerstvý
čaj 4- až 5-krát denne po
dúškoch. Blahodarne, a to
nielen na dýchacie cesty, pôsobí kúpeľ pripravený z materinej dúšky. 200 g byliniek
vylúhujeme v 4 litroch vody
a následne scedíme priamo
do kúpeľa. Je vynikajúci aj na
upokojenie a dobrý spánok,
zvlášť vhodný aj pre deti.
Natália Krosnerová
Foto: autorka,
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„Nachladnutie je spojené s mnohými mýtmi –

v lekárskej praxi sa
s nimi snažím bojovať“
Keď prejavy ochorenia nevymiznú,
ba dokonca sa zhoršia, je
namieste kontaktovať lekára.
Preto som o rady pri nachladnutí
poprosila lekára, ktorý patrí
medzi odborníkov vo svojom
odbore. MUDr. Mário Moro
pracuje ako lekár pre deti a dorast
v ambulancii v Cíferi a v Trnave na
poliklinike. Prečítajte si, čo radí
svojim pacientom!
Na úvod vás poprosím o vysvetlenie, čo slovo nachladnutie znamená? Čo považujete za faktory
a dôvody, ktoré ho spúšťajú?
Termín nachladnutie sa bežne používa pre
vírusový zápal horných dýchacích ciest, ktorý
je klasicky spojený s nádchou, veľmi často
s kašľom, často s bolesťami v krku a niekedy aj
s teplotou. Je to teda vírusová infekcia a u detí,
hlavne do 6 rokov veku, sa vyskytuje veľmi
často.
Súvisí imunita organizmu (zvlášť u detí)
s tým, či sa ochorenie prejaví, prípadne
rozvinie? A ako podľa Vás môžeme imunitu
a správnu funkciu imunitného systému zabezpečiť a zvýšiť?
V tomto veku súvisí s vyzrievaním imunitného systému,
teda nie s poruchou imunity. Klasická sezóna začína v októbri
a končí väčšinou koncom apríla. Náhle zmeny teploty týmto
infekciám pomáhajú. V lete sú tieto ochorenia oveľa zriedkavejšie, ale ak to preženieme s klimatizáciou, nastanú pomerne
ľahko. U detí v škôlkach ide o bežné a veľmi časté ochorenie:
v sezóne deti ochorejú aj 8-krát, čo sa zdá veľmi veľa, ale je to
bežné a vôbec nejde o poruchu imunity, čo si často rodičia
myslia. Dôležitejší ako frekvencia je priebeh ochorenia, ten
nám skôr poukazuje na problém – s imunitou alebo u malých
detí najčastejšie so zväčšenou nosnou mandľou. V praxi sa
ohľadom nachladnutia stretávam s mnohými mýtmi. Keďže
sú tieto ochorenia časté, pacienti vždy povedia, že sa im
ochorenie vrátilo. Nevrátilo sa, je to nový vírus. Respiračných
vírusov je skoro 250, takže raz jeden, raz druhý. Ak sa dieťa,
ale aj dospelý pacient prelieči antibiotikami, tak neochorie –

skôr opak je pravda. Ešte raz, ide o vírusové infekcie, antibiotiká na vírusy
neúčinkujú. Ďalším mýtom je, že je zapálené hrdlo, a teda ide o angínu.
Angína spravidla nie je sprevádzaná nádchou. Pri angíne hrdlo vyslovene
bolí, pri prechladnutí často škriabe, štípe alebo bolí v noci, cez deň menej.
Mimochodom, pri nádchach trvajú problémy s hrdlom tri dni, potom väčšinou ustupujú a je úplne jedno, aké lieky sa na to dajú. Keďže pacient často
kašle, všetci si myslia, že má zápal priedušiek. Väčšinou žiadny zápal priedušiek nie je, je to pomerne zriedkavé ochorenie. Asi najhorší mýtus je, že
zelené hlieny sú spôsobené baktériami, a preto ich treba liečiť antibiotikami
alebo antibiotickými kvapkami. Sú len známkou obranných mechanizmov
organizmu a je bežné, že nádcha sa mení z vodovej do farebnej. Jedine ak
trvajú dlhšie ako 10 dní, pridajú sa bolesti hlavy, kašeľ, vtedy môže ísť o najčastejšiu komplikáciu prechladnutia, teda zápal prínosových dutín.

Aký máte názor na čaje, bylinkové sirupy, prípadne voľne
dostupné lieky na podporu imunity? Ak áno, ktorý z prírodných
prípravkov by ste odporučili? Myslíte si, že v čase zvýšeného výskytu nachladnutí je dobré si ich dopĺňať, že možno nachladnutiu
predísť? Alebo postačuje len vyvážený jedálniček?
Liečba je tzv. symptomatická, teda kvapky do nosa
a hlavne hygiena nosa. V poslednej dobe je stále viac
detí, ktoré nevedia „fúkať nos“. To potom spôsobuje veľký problém v kolektíve, lebo dlhšie kašľú, sú
častejšie choré. Kvapky do nosa nádchu neliečia,
len uvoľňujú nos, pomáhajú voľnejšiemu dýchaniu. Liekov na kašeľ je naozaj veľa, na nočný kašeľ je napríklad najlepší med. Potrebný je
dostatok tekutín! Pri bolestiach hlavy a teplote
používame najčastejšie paracetamol a ibuprofén. Chcem upozorniť na to, že pacienti kupujú
lieky podľa reklamy, takže sú schopní dať si
niekoľko rôznych preparátov s paracetamolom.
Lentilky sú tiež rôznofarebné, ale vnútri je stále tá
istá čokoláda. Ja ako lekár by som si napríklad nikdy
nedal tak populárne horúce zázračné nápoje na chrípku
a prechladnutie. Dokonca by som tak klamlivé reklamy,
s akými sa bežne stretávame, zakázal. Ako som naznačil, preMário Moro
chladnutie lieči imunita človeka a tá na to potrebuje určitý čas.
Z prírodných preparátov by som odporučil tie, ktoré obsahujú
(52), detský
výťažok z hlivy ustricovej, tzv. betaglukány.
lekár, má

súkromnú
ambulanciu
v Cíferi, vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity
Komenského
v Bratislave,
je ženatý
a má tri deti.

Ak už my alebo naše deti ochorieme, čo je podľa vás to
najdôležitejšie, na čo nemáme zabúdať, čo nezanedbať?
Mali by sme vedieť, že tieto ochorenia trvajú bežne 7 až 10
dní, u detí dlhšie. Najdôležitejšie v rámci imunity u detí je, aby
sa vrátili do kolektívu úplne zdravé a ešte niekoľko dní k tomu
navyše, kvôli tzv. rekonvalescencii. Takto sa zabráni šíreniu
ochorenia. Aj dieťaťu to prospeje – bude tak menej náchylné
ochorieť znovu.
Za rozhovor ďakuje
Natália Krosnerová
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Náš tip:

www.sencor.sk

Pesto dobre chutí
aj v kombinácii
s cestovinami. Zahrejte
ho na panvici a zmiešajte
v ňom cestoviny.
Podávajte zdobené
parmezánom.

BON APPÉTIT
Nedeľné lahodné
menu od Catrin

Nedeľa by mala byť o oddychu, prechádzke a trávení času s rodinou. Pripravila som pre vás
menu, ktoré je časovo nenáročné, a predsa poskytne gurmánsky pôžitok. Jedlá sú ľahké
a svieže a pomôžu vás nabiť energiou do jesenného počasia. Prajem vám
Bon appétit!

Toast(ík)y
s cesnakovo-bylinkovým pestom,
smotanovým syrom a figami
Čo potrebujete:

Kuchynský robot Sencor STM 377x
Objavujte nové obzory s viacúčelovým kuchynským robotom s bohatým príslušenstvom a planetárnym
systémom miesenia, ktorý garantuje dokonalé premiešanie ingrediencií. 5,5 l nerezová nádoba je dosť
veľká na vyšľahanie až 12 vaječných bielkov. Volič nastavenia optimálnej rýchlosti s funkciou PULSE.
Výkon motora až 1 000 W.

200 g smotanového syra
12 plátkov bagety/ciabatty
4 PL cesnakového oleja
6 fíg

Na bylinkové pesto:
30 g píniových orieškov
40 g parmezánového syra
1 zväzok pažítky
1/2 zväzku petržlenu
1 zväzok kôpru
80 ml cesnakového oleja
1 strúčik cesnaku

12

porcií
Čas prípravy: 30 minút
Čas varenia: 10 minút

Ako na to:

Pesto: Očistený cesnak
nakrájajte na plátky.
Umyte bylinky a nakrájajte
ich nahrubo. Vložte do
misy spolu s cesnakom,
píniovými orechmi, olejom,
parmezánom, soľou
a korením.
Tyčovým mixérom zmes
rozmixujte na pyré a vložte do
chladničky.

Predhrejte rúru na 200
stupňov. Natrite plátky bagety
alebo chleba ciabatta olejom
a opečte ich v predhriatej
rúre počas 3 – 4 minút.
Narežte figy a rozotrite
smotanový syr na plátky
chleba. Ozdobte ich figami
a pridajte cesnakovo-bylinkové pesto.
Foto: Carletto Photography
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Kuracie prsia
so slaninkou
a s ružičkovým kelom

4

porcie
Čas prípravy: 50 minút
Čas varenia: 40 minút

Čo potrebujete:

Foto: Carletto Photography

4 ks kuracích alebo
morčacích filiet
800 g ružičkového kelu
4 citróny
12 – 16 plátkov slaniny
200 ml zeleninového vývaru
6 – 8 strúčikov cesnaku
olivový olej
soľ a korenie

Ako na to:
Umyte a očistite hlavičky ružičkového
kelu. Vyžmýkajte 2 citróny a nakrájajte
zvyšné citróny na kolieska. Jemne
vyklepte filety z kuracích (alebo
morčacích) pŕs a zabaľte ich slaninou.
Pridajte olivový olej do panvice alebo
do pekáča. Pridajte ružičkový kel, soľ
a korenie a pridajte zeleninový vývar
a citrónovú šťavu. Pridajte plátky
citrónu a slaninou obalené kuracie
filety. Pečte všetko v predhriatej rúre
pri 175 °C počas 30 až 40 minút.
Podávajte s chlebom alebo bagetou.

Jablkové tiramisu

4

porcie
Čas prípravy: 50 minút
+ 3 – 4 hodiny
v chladničke

Čo potrebujete:

Foto: Carletto Photography
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100 g celozrnných
podlhovastých piškót
250 g mascarpone {so
zníženým obsahom tuku}
150 ml šľahačky
12 – 16 cl rumu
2 balíčky vanilkového cukru {8 g}
škoricu
Na jablkové pyré:
500 g jabĺk
120 ml vody
2 PL cukru
2 ks škorice
šťavu z 1/2 citróna
vyškrabané semienka
z 1 vanilkového struku

Ako na to:
Jablkové pyré:
Ošúpte jablká, odstráňte jadro a nakrájajte
jablká na kúsky. Rozrežte po dĺžke
vanilkový struk a vyškrabte semienka.
Zahrejte trochu vody v hrnci a potom
znížte teplotu a pridajte jablká s cukrom,
citrónovou šťavou a paličky škorice. Varte
25 – 30 minút na strednom ohni, kým
jablká nezmäknú a šťava sa nezredukuje.
Odstráňte paličky škorice a varené jablká
rozmixujte. Nechajte všetko vychladnúť
a vložte zmes do chladničky.
Vložte podlhovasté piškóty do plastového
vrecka a rozdrvte ich valčekom. Zmiešajte
mascarpone s rumom, šľahačkou
a vanilkovým cukrom, až kým nebude
zmes hladká. Vložte jednu vrstvu
rozdrvených podlhovastých piškót na dno
nádoby {tip: nepoužívajte veľké nádoby}.
Zakryte ju vrstvou mascarpone v hrúbke
1 cm, posypte ju škoricou a naneste na ňu
1 cm vrstvu jablkového pyré. Celý postup
opakujte – skončite mascarpone posypané
škoricou. Nechajte tiramisu v chladničke
3 – 4 hodiny.

Jesenná maková torta s figami,
bobuľovým ovocím a vôňou perníka
Už dlhšie sa snažím o vytvorenie lahodného receptu na
makovú tortu. Vyskúšala som mnoho receptov. Niektoré
boli pre mňa prisladké, niektoré mali príliš suchý korpus.
Nakoniec sa zrodil tento recept. Cesto je vláčne, torta
sladká tak akurát a kombinácia višňového džemu
a makového krému roztancuje vaše chuťové bunky!

12

porcií

Príprava: 1 hodina
Pečenie: 30 minút
Priemer: 26 cm

Čo potrebujete:
Na korpus:
4 vajcia
80 g trstinového cukru
2 PL kokosového oleja
200 g mletého maku
40 g špaldovej múky hladkej – bielej
štipku soli
štipku sódy bikarbóny
4 figy
100 g čučoriedok
100 g malín

Na makový krém:
200 g mletého maku
400 ml plnotučného mlieka
4 žĺtka
40 g trstinového cukru
15 g práškového trstinového cukru
1 PL Zlatého klasu
1/2 ČL perníkového korenia
3 PL slivkového lekváru
6 PL višňového džemu
šťavu z 1 citróna

Ako na to:
Bielka vyšľahajte s cukrom do tuhej peny.
Žĺtka zmiešajte s kokosovým olejom, štipkou
soli a vmiešajte do bielkov. Vytvoríte hmotu,
do ktorej prisypte múku so sódou bikarbónou.
Nakoniec primiešajte mletý mak. Cesto si
rozdeľte do dvoch tortových foriem (vystlaných
papierom na pečenie). Umyté figy pokrájajte
na kolieska. Opláchnite bobuľové ovocie
a spolu s figami ho poukladajte na cesto. Pečte
15 minút na 160 °C. (Každú tortovú formu
zvlášť.)
Kým sa pečie korpus pripravte si makový krém.
Mlieko s makom a trstinovým cukrom nechajte
zovrieť. V miske vymiešajte do penista žĺtka
s práškovým trstinovým cukrom a so Zlatým
klasom. K tejto mase pridajte polovicu zo
zmesi makového mlieka, poriadne rozmiešajte
a naspäť vmiešajte do hrnca. Nechajte na
slabom ohni zhustnúť. Do hustého krému
pridajte šťavu z jedného citróna, slivkový lekvár
a dobre premiešajte.
Vychladnuté korpusy bohato potrite višňovým
lekvárom. Na lekvár natrite makový krém
a položte naň druhý korpus. Postup opakujte.
Pri ozdobovaní popustite uzdu svojej fantázii.!
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Novinky od Stanky

Eso na espreso

Pite už len tú chutnejšiu!

N

emecká značka Brita prišla ako prvá s vynálezom vodného filtra do
domácnosti – a nezaspala na vavrínoch! Už viac ako 50 rokov nepretržite vylepšuje svoju technológiu. Najnovšie z jej dielne vzišla ešte
krajšia a štýlovejšia filtračná kanvica Brita Style so zdokonaleným filtrom
Maxtra+ s prírodným zložením. Vďaka nemu má prefiltrovaná voda o 25 %
lepšiu chuť v porovnaní so svojím predchodcom. Technológia MicroFlow totiž
používa menšie mikrouhlíkové perly s miliónmi pórov, aby filter „polapal“ ešte
viac látok zhoršujúcich chuť vody, napríklad chlór. Filter sa môže pochváliť
aj prémiovou schopnosťou redukovať vodný kameň, ťažké kovy, organické
nečistoty a niektoré pesticídy. Vďaka nemu chutí voda sviežejšie, pomáha šetriť
prírodu a predlžovať životnosť elektrospotrebičov.
Brita Style s inovovaným filtrom Matra+ môže byť vaša za 30 €.

V

ychutnajte si aj doma espreso a napenené
kapučíno ako v pravej talianskej kaviarni!
Pozvite si domov privátneho baristu –
pákový espreso kávovar Orava ES-250 K.
Šálku rozvoniavajúceho „čierneho zlata“ so zlatistou krémou vám vyčaruje za okamih z mletej
kávy, kapsúl aj zo všetkých druhov porciovanej
kávy. Je skonštruovaný tak, aby výsledok potešil
všetky vaše zmysly – má tlak 20 barov, 1,4-litrovú ľahko vyberateľnú nádobu s kĺbovým krytom
pre vždy čerstvú vodu a páku ako profesionálne
kávovary. Vďaka napeňovacej dýze vám naservíruje našľahané kapučíno bez prácneho učenia sa
napeňovacích „techník“. Jednoducho sa obsluhuje, ľahko sa čistí a aj vaše návštevy budú na
výsledky jeho práce spievať oslavné ódy.
Orava ES-250 K môže byť váš v e-shope Orava
za 149 €.

www.mixit.sk

Foto: archív firiem

Recept na úspešný deň
„čítajte“ už ráno!
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Stanislava Murínová

Č

o v sebe spája chute leta a jesene? Predsa Čučoriedkovica Gaštanová od Mixit-u! V tejto raňajkovej zmesi sú okrem mrazom
sušených kanadských čučoriedok a 100 % poctivej gaštanovej
kaše zamiešané aj starostlivo vybrané pražené lieskové oriešky, šťavnaté
marhule, chrumkavé slivky, slnečnicové semienka, chrumkavé vločky
z merlíka čilského, teda z quinoa, a z afrického baobabu. Dostatočná
energetická bomba, ktorá vás nakopne do dňa, aj keď vonku usedavo
leje. Návod na zaručene úspešný deň znie: Čučoriedkovicu Gaštanovú
zaliať vriacou vodou alebo mliekom (hoci aj rastlinným), ak sa vám žiada, pridať trochu medu alebo agávového či javorového sirupu a nakrájané kúsky čerstvého ovocia, vychutnať si každú lyžicu a vyraziť do dňa
plniť si sny životné aj tie kariérne. 600-gramové balenie
Čučoriedkovice Gaštanovej môže byť vaše za 9,89 €.

www.orava.eu
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Ako tradícia vína
v Hlohovci
znovu ožíva
Čítajúc Frašták, ale píšuc Hlohovec – pre všetkých, čo nás poznajú.
Vedia, že vinič je naším tisícročným pútnikom životom. Mesto, kde
sme dokázali, zatienení priemyslom, zabudnúť na vinárske dejiny
nášho mestečka.

starobylým bývalým mestom Šintava, s ktorým v minulosti aj tvoril jednotnú
Hlohovecko-Šintavskú vinohradnícku oblasť. Tá však bola v 70. rokoch 20.
storočia násilne rozdelená: zatiaľ čo Hlohovecký vinohradnícky rajón pripadol
Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, Šintavský pričlenili k tej Nitrianskej.
Cech sa preto snaží vrátiť Hlohovecko-Šintavskú vinohradnícku oblasť nielen
na mapu, ale hlavne do sŕdc milovníkov vína.

Vykročte za vínom v malebnej krajine!

A to nielen prezentovaním lokálnych pestovateľov hrozna a producentov
vína, ale aj obnovou turistických chodníkov cez chotáre, na ktorých sa vinič
pestuje. Aby návštevníci prešli, na vlastné oči videli a zažili očarenie z prírody
a tu dopestovaného viniča a vyrobeného vína. Preto už piaty rok organizuje
na Šintavsko-nitranskej pahorkatine s prechodom aj do Považského Inovca
vinársky pochod cez vinice, a to na jar aj na jeseň. Obe podujatia sú doplnené výkladom, rozprávaním o histórii vinárstva a koštovkou miestnych
vín. V pohorí Považský Inovec, ktoré spadá do hlohoveckej časti vinárskej
oblasti, zas majú vínni fajnšmekri možnosť absolvovať jesenný pochod Horné
Otrokovce – Dolné Otrokovce – Horné Trhovište – Tepličky – Jašter na Starej
hore v Hlohovci. Tento rok sa konal už 4. ročník tohto pochodu na novovybudovanom náučnom chodníku Poniklec, ktorý bol pre verejnosť slávnostne
otvorený 23. septembra 2017. Ambíciou jej tvorcov, hlavne cechu v spolupráci
s Klubom slovenských turistov, je časom rozšíriť jeho trasu až do oblasti Šintavy, spojiť vinárske obce mikroregiónu Poniklec, a tak obe vinohradnícke oblasti prepojiť pre potešenie vinárov aj milovníkov
prírody. Náš kraj je nádherný, príďte ho spoznať!

Členovia cechu
začali organizovať
súťažnú výstavu vín Víno
Hlohovec. Už piaty rok je
aj nominačnou výstavou
pre Národný salón vín
Slovenskej republiky.

A

práve Cech hostinských, vinárov
a gastronómie sa ho snaží vrátiť
na mapu sveta ako región veľkých
prémiových vín. Cech vznikol
v roku 2006 ako dobrovoľné združenie
fyzických a právnických subjektov, „točiacich
sa“ okolo vína a chutného jedla. Veď lahodné
vínko a gurmánske špeciality k sebe patria!
Po Fraštackom putovaní za pivom, do ktorého sa zapojilo až 16 podnikov z Hlohovca
a okolia, sa cech rozhodol oživiť už takmer
zabudnutú vinársku tradíciu v regióne
a atraktívnymi podujatiami od koštoviek
vína až po turistiku ju domácim neúnavne
pripomínať. Veď Hlohovec má svoje korene

82 www.frisko.media

akoby „zapustené“ vo viniči!

Nech je sláva Hlohovsko-Šintavskej oblasti obnovená!

A tak v roku 2006 zorganizoval cech 1.
ročník Fraštackej vínnej cesty, ktorá okamžite zaznamenala úspech – na putovanie za
vínom v regióne vykročilo až 300 návštevníkov. O tri roky neskôr ich už bolo 1 100!
Tohto podujatia sa zúčastňujú predovšetkým
už registrovaní renomovaní výrobcovia vína.
V meste však chýbala možnosť prezentovať
vínne skvosty od menších výrobcov a malých
rodinných vinárov. Preto sa k slovu dostali
Hlohovecké ochutnávky vín. Členovia cechu

sa inšpirovali aj úspechom Malokarpatskej
vinárskej oblasti, kde v čase ochutnávky vín
vychádzajú domáci do kultúrnych domov,
viech, na ulice aj do vinohradov, aby „okoštovali“, čo pre nich vinári z ich oblasti tento rok
„natočili“. Prečo by teda Hlohovec, ktorý má
silnú vinársku tradíciu, mal za Malokarpatskou vinárskou oblasťou zaostávať?! Členovia
cechu neostali len pri myšlienkach a slovách
– a začali organizovať súťažnú výstavu vín
Víno Hlohovec. Už piaty rok je aj nominačnou
výstavou pre Národný salón vín Slovenskej
republiky. V roku 2017 sa uskutočnil už jej
8. ročník. Hlohovec je už dlhú dobu svojimi
vinicami akoby pupočnou šnúrou spojený so

Majú cveng!

V súčasnosti má cech 24 stálych aktívnych členov a veľa
partnerov – od Tokaja až po Záhorie. Členovia cechu
patria medzi popredných producentov hrozna a výrobcov vín, uznávaných na Slovensku aj na Morave. Víno
Černý je rodinné vinárstvo, ktoré je spoluzakladateľom
cechu a môže sa pýšiť prestížnymi medailami z domácich aj
moravských vinárskych výstav. Richard Soják má renomé ako
jeden z najlepších pestovateľov hrozna na Slovensku. Vďaka jeho
snahe najkrajšia lokalita Šomode ostala zachovaná a nevymizla z mapy
ako mnoho iných vinárskych lokalít na Slovensku. Hrozno z jeho 60-hektárových viníc je ozdobou nejedného vinárstva a získalo množstvo svetových ocenení. Pavol Meliš je vychýrený svojím Iršaiom Oliverom a v regióne je známy
ako najlepší výrobca burčiaka. PD Hlohovec je jedným z najväčších pestovateľov hrozna na ploche asi 300 hektárov. Z jeho viníc vzišlo už nejedno svetové
víno. Vinice REVA Bojničky sú rajom na Zemi. Vinič tu rastie v úhľadných
terasách a vytvára malebnú scenériu krajiny pod kontrolou agronóma Jána
Hubinu. Hubina junior pokračuje v tradíciách svojho otca a v lokalite Tokajka
vsadil na slovenské novošľachtence, ktoré čakajú na dobu, keď ukážu potenciál
slovenských červených vín. Rodinné vinárstvo Víno Chudý z Vinohradov
nad Váhom je ukážkovým príkladom odovzdávania vinárskej tradície a rokov
skúseností z otca na syna, pričom obaja patria k priekopníkom novošľachtencov ako Rimava, Hron, Dunaj či Malverína. Ich Cabernet Sauvignon rosé,
Chardonnay či Tramín červený patria medzi top slovenské vína. Šintavan
investoval tento rok do výstavby nových priestorov a ich Dunaj 2015 je
úspešnou odpoveďou na všetky neprajné reči, že Slovensko nie je krajinou na
výrobu kvalitných červených vín. Slobodné vinárstvo z Majera Zemianske
Sady je víno s príbehom, na Slovensku raritné a originálne, podobne ako na
Morave produkcia tzv. autentistov. Víno vnímajú ako živý organizmus, ktorý
netreba pretvárať a meniť pridávaním enologických prípravkov „vylepšujúcich“ jeho chuť a vôňu. Naopak, snažia sa pochopiť prirodzený kvasný proces
vína a kladú dôraz na remeselnú precíznosť. Ich vína kvasia prirodzene, vlastnými kvasinkami. Ak ste ešte nepili ich oranžové vína, ostáva vám podstatná
časť vinárskeho vesmíru nespoznaná! Oplatí sa ju uvidieť – na dne pohárika!
Na základe slov Pavla Tuturu spracovala Stanislava Murínová
Zdroj informácií a foto: Pavol Tutura
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Muškát
objavený
náhodou,
odporúčaný
na istotu!

29.

august, deň voľna
v spomienke na
SNP, je ako stvorený
na výlet. S mužom a dcérkou sme sa teda rozhodli
vyraziť z Bratislavy, tentoraz si obzrieť
Čachtický hrad a neďalekú Mini Farmu
v Lubinej. Najprv sme sa doma výdatne
naobedovali, potom sadli do auta. Ako
obyčajne, už po 40 km dcérka zahlásila,
že je hladná. Hneď – a nie, nakrájané
jabĺčka nebudú stačiť. Za Trnavou to
veľmi nepoznáme, preto najjednoduchšie, ako z diaľnice „splašiť“ dobrú
reštauráciu, je zadať do navigácie po
ceste ako body záujmu reštaurácie,
bistrá a pod. a potom už len gúgliť
recenzie na internete. Medzi top po
ceste, ktoré odporúčal aj Trend, bola
piešťanská reštaurácia Muškát. Nuž
čo, budeme im veriť, povedali sme
si a doviezli sa tesne pred dvere – do
reštaurácie aj na dvor. Vlastne hlavne
ten dvor s exteriérovým sedením v štýle rodinného gazdovstva a záhradným
jazierkom s rybičkami nás podľa fotiek
presvedčil ešte skôr, než sme autom
vošli do Piešťan.
Slnko pražilo, dvor so sedením
v štýle kaviarne v prednej časti a jedá-
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Viac informácií o reštaurácii
a jej ponuke nájdete na
www.restauraciamuskat.sk

lenských stolov na hodovanie v zadnej
časti bol plný. Našťastie sa jeden voľný
stôl našiel. Obsluha lietala, nosila veľkorysé porcie dobre vyzerajúceho jedla
k stolom, pri ktorých sedeli, debatovali a hodovali hlavne mnohopočetní
rodinní príslušníci. Kytice na stoloch
a balíčky previazané mašľami hovorili
jasnou rečou: toto asi bude pre Piešťancov vychýrené miesto na rodinné
oslavy. V ponuke mali fajnové domáce
limonády – z tých sme si usrkávali,
kým za nami došiel samotný majiteľ
a galantne nám oznámil, že nás veľmi
radi obslúžia, ale majú plno... či by sme
teda nechceli vyskúšať ich denné menu
– pečené kačacie stehná s lokšami
a kapustou, to nám vedia priniesť hneď.
Dcérka sa len zalizla a odbehla zas
naháňať ryby v jazierku.
No, poviem to takto: Trom ľuďom
(dcérku rátajte za plnohodnotného
stravníka) doniesli dve porcie. Po
dojedení sme mali všetci traja pocit, že
praskneme, nešetrili na nás ani náhodou. A takú pečenú kačku som v živote
nejedla! Šťavnatá, výborne ochutená,
jemne upečené mäsko sa až odlupovalo
od kosti, kačacia kožička prepečená,
chrumkavá. Bez okolkov poviem, že
po hlasných „ach“ a „mňam“ sme sa
na kačicu vrhli bezostyšne rukami, do
posledného kúska. Lokše boli poctivé domáce, kapusta sladkasto-kyslá,
udusená na víne. A môj muž, ktorý
obyčajne vždy niečo na skritizovanie
nájde, ani nepípol.
Na kačacinu sa tam ešte chystáme.
Ako inak, s rodinou! Nech je aj našim
blízkym dopriate toto gurmánske
potešenie. Tento rok do Grobu fakt
nemusíme. Preskúmala som celý jedálny lístok a vyšetrovať to tam pôjdeme
zakaždým, keď nás diaľnica povedie
okolo Piešťan. Kvôli Muškátu sa z diaľnice zliezť oplatí.


Stanislava Murínová
Foto: autor, Muškát
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Na návšteve

Jašter na Starej hore
sprievodca dejín

J

ašter na Starej hore, ležiaci na úpätí Považského Inovca, je
dlhodobým sprievodcom dejín. A to nielen už zaniknutej dediny
Svätého Petra, ktorej obyvatelia po stáročia toto úpätie obrábali
roľníctvom, sadmi, pasienkami, ale aj vinicami a včelárstvom.
Toto miesto je po stáročia aj svedkom dejín krajiny, ktorá je
spájaná s riekou Váh, Trnavskou pahorkatinou a Malými Karpatmi.
Dominantou krajiny, nad ktorou sa Viecha Jašter rozprestiera, je
mesto Hlohovec, ležiace na úpätí Šintavskej pahorkatiny. Aj toto staré
vinárske mestečko s dominantným zámkom je silno spojené s pôdou,
lesmi a vodou.
O nádherný vstup do mesta Hlohovec sa po zániku obce Svätý Peter
stará Viecha Jašter, ktorá je už desaťročia miestom, kde si návštevníci
môžu oddýchnuť a pochutiť na výborných jedlách. Od roku 1972,
odkedy Viecha Jašter funguje v tejto podobe, sem práve pýcha vinohradov okolo Jaštera priviedla mnohých významných hostí. Viecha
bola svedkom podpisu dôležitých dokumentov pri stavbe atómovej
elektrárne Jaslovské Bohunice, ale navštívili ju aj významné osobnosti
vtedajšej aj súčasnej doby. Na vinice, ktoré boli pýchou RVHP, sa
prichádzal pozerať aj kapitalistický svet. Odrody Veltlínske zelené, Bratislavská leánka, Iršai Oliver, Modrý Portugal, ale aj višňový sad boli
pod kvapkovou závlahou, čo bola v 80. rokoch 20. storočia ešte rarita.
Lokalita Stará hora na Považskom Inovci s priľahlou nížinou Pánska
niva, ktorá spája dve pohoria, je známa nielen archeológom vďaka nálezom dokazujúcim pestovanie viniča (datované do obdobia 500 rokov
pred n. l.), ale aj milovníkom romantických výhľadov na údolie rieky
Váh. Polohou v blízkosti rozhrania starých ciest vedúcich do Piešťan
a Topoľčian bola táto lokalita akoby predurčená poskytnúť oddych
pútnikom a potešenie domácim.
Genius loci – duch miesta – postupne pritiahol do svojho lona významných obyvateľov vtedajšej dediny Svätý Peter. Významné pramene krištáľovo čistej vody Považského Inovca smerovali k vybudovaniu
neďalekého pivovaru a dielní na výrobu a údržbu pivných sudov. To
všetko prispievalo k intenzívnejšiemu využitiu ciest pod Starou horou.
Prvý, kto sa podpísal pod stavebnú kreáciu Jaštera v roku 1880, bol samotný majiteľ pivovaru Jozef Müller. Nielen pivo, ktoré vyrábal, ale aj

víno z priľahlých viníc poskytovalo potešenie jeho priateľom a pocestným. A potom prišla 1. svetová vojna. Strácali sa hodnoty vína, piva
aj životov. Majestátne stromy, ktoré tvorili súvislé aleje popri cestách
medzi mestami, vyťali, aby začínajúce letectvo stratilo orientáciu. Kraj
i cesty popod Jašter strácali svoju pôvodnú tvár. Majitelia sa menili.
Ľudia zomierali na bojiskách 1. aj 2. svetovej vojny. Nakoniec stromy
pri ceste vystriedali ohorené hlavne zničených diel, po ktorých prikráčala s veľkou pompou socializácia. V roku 1969 odkúpilo Hlohovecké
družstvo Júliusa Fučíka od vtedajšieho majiteľa pána Kolenu „rodinný
dom“, pôvodne obývateľný „hajlok“ (chata s vínnou pivnicou – pozn.
red.), aby ho prebudovalo na „viechu“. Ale – duch lokality so svojou
pohostinnou silou nedovolil inú možnosť, ako povýšiť toto miesto na
centrum poskytujúce ubytovanie a vždy nadštandardné pohostinné
služby. Význam lokality a kvalitu služieb bedlivo strážil vtedajší predseda JRD Florián Kubínsky.
Cesta sa medzičasom zmenila – pokrylo ju niekoľko vrstiev asfaltu,
po ktorých prišli aj k Jašteru „veľkí pány“, ako spomínala zaslúžilá
družstevníčka Katarína Šumichrastová. „Jéžiš, pán Tutura! Ony ani
nepluvaly , ony vytáhly bílú handričku a do néj to skovali... Takí to boli
pány...“ Títo páni akoby na pochode podpísali v tomto už upravenom
objekte významné zmluvy – o atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice aj o rozvoji kraja, miest Trnava, Piešťany i Hlohovec. Postupne
sa zastavovali na dobré jedlo s vínom – ministri i vtedajšie hviezdy
populárnej hudby. Družstvo sa na podnet ministra Janovica podujalo
na generálnu prestavbu objektov Jaštera – od ministerstva dostalo
dar v podobe výtvarného diela hlohoveckého rodáka a významného
umelca Dezidera Castiliogneho (26. 11. 1924 – 1. 3. 2005). Dielo dnes
nerealizovateľné pre neuveriteľnú prácnosť, dielo, v ktorom sa musel
každý jeden malý kúsok skla vytaviť v sklárskej peci v železobrodských sklárňach, aby tvarom a farbou zapadal do celku. Prekrásna
sklenená freska pod názvom Partizánske plamene prekrýva celú čelnú
stenu starej pivnice. Pri odovzdávaní diela bol osobne prítomný aj
minister Janovic. Autor Dezider Castiliogne predstavil dielo týmito
slovami: „O rastline hlohu, ktorá dala meno blízkemu Hlohovcu, sa hovorí,
že pomáha srdcu a zmierňuje depresie. Túto fresku som vytvoril s rovnakými vlastnosťami a dovolil som si pridať aj tie krásne rána a svitanie nad
Starou horou...“

Ako šiel čas
s Viechou Jašter
Rok 1972 – Viecha Jašter bola otvorená.
Rok 1974 – Bola dobudovaná druhá pivnica, ktorá nesie názov
Ministerská, keďže slúžila na prijímanie významných osobností.
V tomto období bolo do pivnice nainštalované unikátne dielo svetového
významu z dielne Dezidera Castiliogneho, rodáka z Hlohovca.
Rok 1995 – PD Hlohovec dáva do nájmu zariadenie rodine Tuturovej.
Rok 2009 – Vinohrady v okolí boli zlikvidované, krajina sa mení na
roľu technických plodín.
Rok 2010 – Po 15 rokoch prenájmu konečne PD Hlohovec predáva
toto zariadenie rodine Tuturovej.
Rok 2011 – Úmyselným podpálením obľúbeného letného grilu je
rodina Tuturová donútená odstaviť aj ubytovanie, ktoré sa stalo po
požiari nepoužiteľným.
Rok 2012 – Bola postavená nová terasa s rozšírením kuchyne
a letného grilu na celoročnú prevádzku.
Rok 2013 – Pri stálej prevádzke bol celý objekt skolaudovaný.
Rok 2014 – Prebehla modernizácia kuchyne, výmena 42-ročných
obkladov a príprava na rekonštrukciu pivníc na zriadenie
reprezentačných priestorov pre cech vinárov Hlohovecko-Šintavskej
oblasti a spoločenských podujatí.
Rok 2017 – Prebehla rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia
s prístavbou v kategórii penzión***.

Zo slov Pavla Tuturu spracovala Alžbeta Molnárová
Zdroj fotografií: archív Viechy Jašter

Spomienky a poďakovanie Pavla
Tuturu, majiteľa Viechy Jašter
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1. septembra uplynulo 22 rokov odvtedy, čo sme začali
s manželkou prevádzkovať Viechu Jašter. Máme za sebou
neuveriteľných 800 svadieb, tisícky rodinných osláv a množstvo
úžasných cateringových podujatí v regióne aj po Slovensku. Od
počiatku sme sa zúčastňovali s našou búdou, ako som to tu rád
volal, Slovakiatour v Žiline (terajším nástupcom tohto podujatia
je Incheba Bratislava). Žiaľ, v našom regióne turistický ruch
zaspal na vavrínoch. Našou devízou je kolektív, ktorý je takmer
nemenný a vytvára stabilnú partiu vo fachu, kde sa snažíme
spoločne prežiť dobré, ale aj to zlé. Vďaka ale patrí vám,
návštevníkom, ktorí nás 22 rokov podporujete, pretože len
vďaka vám a pre vás prekonávame každodenné prekážky
a môžeme pracovať aj v dobe, keď sladká žemľa a zohrievané
polotovary likvidujú našu tradičnú domácu kuchyňu.
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Ako nám
vedia pomôcť
„obyčajné“

jablko a hruška

Jablká a hrušky patria medzi ovocie,
ktoré charakterizuje toto obdobie. Sú
najdostupnejšie pre nás nielen ako chutné,
ale predovšetkým ako zdravé vitamínové
bomby. Už za dávnych čias poskytovali
ľudstvu vitamíny a ďalšie živiny – a ani dnes
to nie je inak.
88 www.frisko.media
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BIO

Jablká

Ich pravlasťou je stredná Ázia. Vznikli už
stovky odrôd, keďže sa plody museli prispôsobovať rôznym klimatickým podmienkam.
Pozostávajú až z 30 % z pektínu, vlákniny,
ktorá znižuje hladinu cholesterolu a viaže na
seba škodliviny (olovo, ortuť). Obsahujú aj
soli kyseliny vínnej, tzv. vínany, ktoré bránia
usadzovaniu baktérií v črevách. V plodoch
sa pri raste ukladá aj vitamín C. Sú bohatou zásobárňou draslíka, ktorý je dôležitý
pri hospodárení organizmu s vodou, pre
funkciu obličiek a činnosť svalov. Obzvlášť
šupka z jablka je zásobárňou živín, obsahuje
horčík, karotény a železo, dokonca aj nenasýtené mastné kyseliny.
Dve jablká denne sú pre náš metabolizmus
najlepším priateľom!

Hrušky

Pôvodným miestom pestovania je Zakaukazsko, odkiaľ sa dostali aj do Európy.
Majú rady mierne teplé podnebie, nie však
horúce, preto sa im najlepšie darí v strednej
Európe. Majú vysoký podiel vody, odstraňujú zápchu, čistia črevá. Sú bohaté na kyselinu
listovú, ktorá je dôležitá okrem iného pre
tvorbu látky zodpovedajúcej za dobrú náladu. Ďalej obsahujú draslík, ktorý odvodňuje,
a vitamín C zodpovedný za našu imunitu.
Hrušky sa pokladajú za jednu z najlepších
potravín na viazanie, neutralizáciu a vylučovanie v strave obsiahnutých ťažkých kovov,
konzervantov a jedovatých látok ako olovo
či kadmium.
Sú obľúbeným ovocím detí, keďže sú
šťavnaté a často až medovo sladké.
Natália Krosnerová
Foto: pixabay.com

BIO

J

ablká a hrušky majú širokú paletu
využitia. Ako najdostupnejšia desiata
či olovrant, ale dajú sa využiť aj na
prípravu skvelých pokrmov. Tepelnou
úpravou sa však stráca až 70 % cenného
vitamínu C, preto je dobré pripraviť si z
čerstvých plodov chitné a zdravé dezerty.
Ponúknem vám tip na dva moje obľúbené
a chutné recepty, nazvala som ich Jablková
maškrta a Hrušková pochúťka. Ich príprava
je jednoduchá, zvládnu ju aj deti.
Natália Krosnerová
Foto: pixabay.com

Jablková maškrta

6

porcií
4 jablká
2 kelímky jogurtu
2 PL prepláchnutých hrozienok
2 PL pomarančovej šťavy
Jablká nakrájajte na malé kocky. Všetko
zamiešajte a na prevoňanie posypte škoricou.

Hrušková pochúťka
2–4
porcie

4 sladké hrušky
2 PL citrónovej šťavy
2 PL medu
1 kyslú smotanu alebo jogurt
Hrušky nakrájajte, nastrúhajte
a premiešajte s 2 lyžicami citrónovej šťavy
a 2 lyžicami medu. Naservírujte do pohárov,
dozdobte kopčekom kyslej
smotany či jogurtu. Jemne
posypte škoricou.
Ide o zdravú, ľahko stráviteľnú
alternatívu chutných dezertov,
ktorá môže skvelo doplniť
a obohatiť váš jedálniček
v tomto období.
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Z ovocného sadu

rovno na stôl
A

by si ovocie, čo zjeme,
zachovalo čo najviac
zdraviu prospešných látok,
je dôležité zohľadniť jeho
pôvod. To, ktoré sa dováža z južnej
Európy, sa často počas rastu a zrenia
nekontrolovane ošetruje postrekmi
a umelými hnojivami. Predtým, ako
sa dostane na regály obchodov, sa aj
vzhľadovo ošetruje. Zároveň platí, že
pri dovážaní na dlhšie vzdialenosti
sa v ovocí strácajú hodnotné účinné
látky. Preto sú vhodnou alternatívou
jablká a hrušky vypestované
v našich podmienkach, najlepšie
z kontrolovaného biologického
pestovania. Preto som pre vás, milí
naši čitatelia, vyspovedala Annu
Andryskovú, ktorá práve takéto ovocie
pestuje v domácich podmienkach vo
svojom ovocnom sade s rozlohou
70 árov vo Veľkých Úľanoch.

Ako dlho sa už venujete pestovateľstvu a čo
všetko je potrebné urobiť, aby sa jabĺčka
dostali k nám na stôl? Aké sú riziká s tým
spojené?
Pestovaniu sa spolu s manželom venujeme už pekných pár rokov. Postupom času
k pestovaniu zeleniny pribudlo aj pestovanie
ovocia rôzneho druhu.
Ten, kto vo svojej záhrade, respektíve vo
svojom sade ovocné stromy má, mi dá určite
za pravdu, že vyžadujú celoročnú starostlivosť. Nestačí iba vysadiť strom a čakať, čo
nám príroda nadelí. Ovocné stromy pravidelne a poctivo každoročne striháme, prihnojujeme organickým hnojivom a pravidelne
zavlažujeme. Bez kvalitnej a výdatnej zálievky
sa totiž sotva niečo urodí. Ošetrujeme toľko,
koľko je v našich klimatických podmienkach
nevyhnutne nutné. Tiež sa nedajú ignorovať obrovské výkyvy počasia, s ktorými sa
stretávame čoraz častejšie. S tým súvisia aj
novovzniknuté problémy, ktoré je potrebné
riešiť tiež rozumným a uváženým ošetrením.
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Čo iné okrem jabĺk a hrušiek v bio kvalite
ponúkate?
Keďže máme pomerne veľkú záhradu,
okrem pestovania rôznej zeleniny každoročne
rozširujeme náš sad o nové ovocné stromčeky. Od drobného ovocia ako egreše či ríbezle
cez čerešne, višne, marhule, broskyne, slivky.
Aké odrody ponúkate?
Môžem spomenúť odrody Melodie,
Gloster, Jonagold, Golden Delicious, Ontario,
Idared, Reneta kožená, letné „Jakubky“,
Topaz, Fugi atď.
Akou formou zabezpečujete predaj?
Naše ovocie ponúkame vo forme predaja
z nášho dvora, chodievame predávať na trhy
do Galanty a v neposlednom rade nám pomáha aj predaj cez internet.
Ako alebo čím by ste presvedčili prípadných záujemcov, aby si kúpili práve vaše
jabĺčka?
Zameriavame sa hlavne na staré odrody,
ktoré sa už takmer nepestujú, a preto sú
vzácne. A zároveň je pre mňa prejav veľkej
vďačnosti, keď mi niekto povie, že som mu
mojimi jabĺčkami pripomenula mladosť. Ale
hlavne, pri všetkej skromnosti, myslím, že
stačí raz ochutnať...
A je to skutočne tak, ten kto raz ochutná, určite rozpozná, že jabĺčka a hrušky sú
pestované a dozrievajú na slniečkom zaliatom
sade pani Anky, ktorá sa o ne s láskou stará už
dlhé roky.
Pre tých z vás, ktorí sa nechali inšpirovať
tradíciou pestovania a chcú sa dozvedieť viac,
prípadne si jabĺčka aj iné chutné ovocie od
pani Anky zakúpiť, pripájame webovú stránku, na ktorej sa dočítate ešte viac podrobností: www.farmicka.sk
Za rozhovor ďakuje
Natália Krosnerová
Foto: archív Anny Andryskovej,
pixabay.com
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Na kolesách

Víno Mahid
Prémiové víno na doma aj do kolekcie Národného salóna vín SR

V

inárstvo Víno Mahid Veľká Mača nefiguruje na trhu
dlho, medzi vínami však nie je žiadnym nováčikom.
V regióne, kde sa rodí, má mnoho priaznivcov, ale
prekračuje aj jeho hranice ako jeden z hrdých reprezentantov Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. O výnimočnosti vinárstva svedčia mnohé ocenenia. V lete vína z produkcie
vinárstva súťažili v Poľsku na medzinárodnej súťaži Galicja Vitis
– International Wine Competition. V konkurencii 500 súťažiacich si Víno Mahid Veľká Mača odnieslo hneď dve zlaté ocenenia.
Veltlínske zelené a ružový Cabernet Sauvignon obsadili vo svojej
kategórii kráľovské 1. miesto. A len pred niekoľkými dňami mali
vo vinárstve ďalší dôvod na oslavu: Národný salón vín Slovenskej
republiky rozhodol, že do jeho zoznamu budú zaradené hneď tri
vína z Veľkej Mače. Excelentná trojica Rulandské šedé 2016, Sauvignon blanc – polosladké 2016 a Frankovka modrá – neskorý zber
2015 budú ozdobou kolekcie, ktorá je reprezentatívnym výberom
najlepších slovenských vín v garancii Zväzu vinárov a vinohradníkov Slovenska.

Vo vinárstve Víno Mahid si dávajú záležať na každom kroku
na ceste k dokonalému vínu. Výber tých najkvalitnejších strapcov
hrozna od lokálnych dodávateľov, starostlivá preprava a spracovanie najmodernejšou technológiou pod drobnohľadom hlavného
technológa sú alfou a omegou ich úspechu. Ich vášeň pre víno
je v nafľaškovanom moku kráľov cítiť! Má nezameniteľnú chuť
a ambíciu stať sa lokálnym lídrom s presahom za hranice regiónu.
Milovníci prémiových vín sa môžu dozvedieť aktuálne informácie
a zaujímavosti o vínach aj vinárstve aj na aktívne komunikovanej
facebookej stránke vinárstva. Na fanúšikov burčiaka zas čaká
v tomto jesennom období delikátny červený a biely burčiak.
(red)
Foto: Vinárstvo Víno Mahid

Biele, červené aj ružové vína tohto výsostne na kvalitu orientovaného vinárstva ochutnali už mnohí rozhodcovia, ktorí nešetrili
chválou na jeho chuť, vôňu aj jeho vizuálne spracovanie. Víno je
totiž fľaškované v netypizovaných fľašiach s elegantnou a pútavou
vinetou, uzatvorené kvalitným prírodným korkovým uzáverom.
Ten umožňuje vínam dýchať, vyzrievať a získavať nádhernú fľašovú zrelosť.
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NaCYKLISTIKA
kolesách
Trnavský región má
predpoklady
stať sa rajom pre
cyklistov.

n Obnovené a nové značenie v dĺžke takmer 500
km za 3 roky
n 300-tis. € na podporu projektových
dokumentácií v roku 2017
n 1,5 mil. € na budovanie nových cyklotrás
v roku 2017
n 300-tis. € na podporu doplnkovej
cykloinfraštruktúry v roku 2017
n 18 mil. € alokovaných v IROP-e na výstavbu
cyklotrás v programovom období 2014 - 2020
n 8 z 28 podporených projektov z IROP v rámci
Slovenska je z územia Trnavského kraja

Novinky vo svete cyklistiky
Milí nadšenci a prívrženci
cyklistiky, určite vás potešíme
správou, že sa v našom regióne
začínajú budovať nové cyklotrasy.
Po akých nových úsekoch sa
už onedlho na dvoch kolesách
môžete vybrať a na aké sa
môžete tešiť?

Nové trasy, ktoré budú čoskoro budované z EÚ
fondov (IROP)

Trnavský región má vhodné predpoklady stať sa hotovým rajom pre
cyklistov. Je tu veľa rôznych cyklotrás, ktoré sa spájajú aj s poznávaním
krásnej prírody a rôznych kultúrnych pamiatok. Jednou z úloh Trnavského samosprávneho kraja je aj budovanie cyklotrás na území kraja v snahe
rozvíjať región a zvyšovať kvalitu života občanov kraja. Tohto roku sa
na území trnavského kraja pracuje na vybudovaní viacerých nových trás.
V rámci operačného programu IROP boli schválené finančné prostriedky
na vybudovanie nových cyklotrás v obciach Michal na Ostrove, meste Dunajská Streda, Piešťanoch, obci Orechová Potôň, obci Veľké Dvorníky, obci
Cífer a v meste Galanta v celkovej výške 2 869 558 €, za ktoré bude spolu
vybudovaných približne 20 km nových úsekov cyklotrás a parkovací dom
pre bicykle pri železničnej stanici v Trnave vo výške 531 915 €.

Začala sa výstavba nasledovných úsekov z vlastných zdrojov TTSK vo výške 1,5 mil. €:

1. Cyklotrasa v úseku Dolná Streda – Váhovce, kde pôjde o výstavbu dvoch nových úsekov cyklotrás v dĺžke cca 6 km, ktoré budú obojsmerné so šírkou 2,5 metra a umožnia prepojenie už existujúcich trás v celkovej
dĺžke cca 40 km.
2. Cyklotrasa Horné Saliby – Dolné Saliby – pri realizácií nových
cyklotrás sa počíta aj s prepojením obcí Horné a Dolné Saliby. Cyklotrasa povedie z obce do obce a časť trasy bude vedená aj ponad vodný tok
Salibský Dudváh.

96 www.frisko.media

3. Cyklotrasa Dolný Štál – Topoľníky – celková dĺžka tohto úseku
bude cca 1,7 km a rieši vedenie cesty pre cyklistov od konca zástavby
obce Dolný Štál po železničnú trať.

4. Cyklotrasa Jahodná – Tomášikovo – a máme tu ďalší nový úsek
cyklotrasy, ktorý bude spájať obce Jahodná a Tomášikovo. Obojsmerná
trasa povedie pozdĺž Malého Dunaja. Prepojí dve atraktivity – vodné
mlyny v oboch obciach.
5. Cyklotrasa Dunajská Streda – výstavba prepojovacieho cyklistického chodníka v dĺžke cca 700m.
6. Cyklotrasa Sap – Ňárad – pôjde o prepojenie obcí Sap a Ňárad.
Cyklotrasa povedie z obce do obce a bude napojená na medzinárodnú
cyklotrasu EuroVelo 6.
7. Cyklotrasa Kráľov Brod – cieľom riešenia je výstavba novej
cyklotrasy pre cyklistov z obce Kráľov Brod do obce Dolný Chotár v celkovej dĺžke cca 1,1 km. Výstavba cyklotrasy v katastri obce Kráľov Brod
predpokladá ukľudnenie dopravy so zvýšením bezpečnosti a komfortu.
8. Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky – cieľom je vybudovanie
cyklotrasy pre cyklistov z obce Dolný Bar a Topoľníky, kde je naplánovaný úsek v celkovej dĺžke 7,5 km a bola začatá výstavba prvého úseku.
Celkovo takto vybudované trasy predstavujú ďalších cca 17 km
nových úsekov.

Doplnková cykloinfraštruktúra v oblasti cyklo

Okrem nových cyklotrás sa môžete tešiť aj na nové cyklostojany.
Celkový počet nových stojanov, ktoré sú zaobstarané na tento rok je 28.
Stojany pre parkovanie štyroch, alebo ôsmich bicyklov budú rozmiestnené v jednotlivých okresoch kraja.
Čo nevidieť uzrie svetlo sveta aj nová brožúra s názvom Najkrajšie
cyklookruhy Trnavského kraja, ktorá bude obsahovať 15 cyklookruhov
naprieč krajom na 96 stranách s mapami, fotografiami, výškovými
profilmi a popismi jednotlivých trás a atraktivít popri vybraných trasách
a vyhotovená bude v troch jazykových mutáciách – slovenskej, anglickej
a maďarskej.
Rovnako sa môžete tešiť na novú cyklomapu s názvom Všetci na bike,
ktorá vás prevedie cyklotrasami v Trnavskom kraji.
Každoročne prebieha obnova značenia cyklotrás a značenie nových
úsekov. V rokoch 2015 - 2017 bolo takto obnovených alebo novovyznačených takmer 500 km.
V roku 2017 bolo vyčlenených 300 000 € na podporu cyklodopravných projektových dokumentácií, ktoré slúžia na urýchlenie prípravy
procesov potrebných pre čerpanie finančných prostriedkov z operačného programu IROP. Projektové dokumentácie, ktoré budú podporené z týchto zdrojov, sú na území obcí Zvončín, Suchá nad Parnou,
Bohdanovce nad Trnavou, Slovenská Nová Ves, Veľké Úľany, Dolné
Lovčice, Cífer, Lehnice, Madunice, Koplotovce, Drahovce, Červeník,
mesta Leopoldov a Senica, združenia obcí Cyklo 5, CykloEko a na území
Mas Stará Čierna Voda.
(red)
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Na fotke zľava: Starosta Jozef Petušík (Dolný Lopašov), primátor Miloš Tamajka (Piešťany), starosta
Juraj Valo (Trebatice), starosta Františke Klinovský
(Krakovany) a podpredseda TTSK Augustín Hambálek rokojú s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpádom Érsekom a národným
cyklokordinátorom Petrom Kľučkom.

Dolná Streda –
Váhovce

Najdiskutovanejšia cyklotrasa v kraji

Vrbové – Piešťany...

Z

rušenie osobnej dopravy na železničnej trati Piešťany –
Vrbové sa uskutočnilo v roku 1978 a s platnosťou od 01.
02. 2003 bola aj stanica vo Vrbovom administratívne
zrušená. Železničná trať je v súčasnosti využívaná občasne
občianskym združením Čango, ktoré usporadúva jazdy historickým vláčikom a drezinami. Trať postupne chátra, drevené podvaly
práchnivejú aj v miestach upevňovadiel, chýbajú upevňovacie
skrutky, železničný zvršok zarastá burinou a premostenia cez vodné toky sú neošetrované, skorodované a zdevastované.
Prichádza do úvahy prestavba železničnej trate na cyklotrasu
v dĺžke viac ako 6,5 km. Diskusia na túto tému má svojich priaznivcov aj odporcov. Téme sa už niekoľko rokov intenzívne venuje
najmä starosta obce Trebatice Juraj Valo, podporovaný svojimi
kolegami z miestnej samosprávy mesta Piešťany, Vrbové a obce
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Krakovany. Na základe podnetov obcí aj miest v dotknutom území
sa intenzívne vedú rokovania tak s Ministerstvom dopravy ako aj
so Železnicami Slovenskej republiky – zatiaľ neúspešne. Podporné
stanovisko k budovaniu cyklotrasy na tomto úseku vyjadril aj Trnavský samosprávny kraj, kde sa téme venuje najmä Ing. Augustín
Hambálek, podpredseda TTSK a zároveň poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorý povedal: „Budeme robiť všetko pre
to, aby sme zámer vybudovať cyklotrasu na úseku Vrbové – Piešťany v telese nevyužívanej železnice dotiahli do úspešného konca
a spoločne s miestnou samosprávou tak vytvorili podmienky pre
bezpečnú a ekologickú dopravu pre občanov a návštevníkov regiónu na tomto mieste.“

Štefan Kotrus

foto: KRR

„Dnes budovaný úsek Dolná Streda –Kaskády spojí cyklistov a turistov zo Serede,
Dolnej Stredy, Váhoviec, Kráľovej nad Váhom a Šale. Taktiež má nadregionálny
význam, keďže spája aj Trnavský kraj s Nitrianskym,“ povedal starosta obce Dolná
Streda Ľuboš Šúry.

D

ňa 26. 9. 2017 sa stretli v Dolnej Strede na obecnom úrade
starosta obce, zástupcovia zhotoviteľa, projektanti, stavebný dozor a zástupcovia investora (TTSK), aby oficiálne odovzdali stavenisko úseku cyklotrasy Dolná Streda.
V popoludňajších hodinách sa na mieste uskutočnili prvé úkony reálneho
začiatku stavebnej činnosti, vytýčenie v teréne a posledné inštrukcie pred
samotnými výkopovými a stavebnými prácami. Zúčastnili sa zástupcovia
zhotoviteľa, verejného obstarávateľa, stavebného dozoru a za investora
krajský cyklokoordinátor Ing. Štefan Kotrus a riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja TTSK JUDr. Marek Turanský.
„Teší nás, že po dlhej príprave a očakávaniach sme sa dopracovali
k reálnemu napĺňaniu našich zámerov v oblasti podpory cyklistiky
z úrovne Trnavského samosprávneho kraja. Stavba nie je technicky
náročná, takže veríme, že prví cyklisti budú môcť nový úsek aktívne
využívať ešte v tomto roku. Stálo to veľa úsilia, ale výsledky, verím,
budú hovoriť za všetko. Okrem úseku Dolná Streda bude do konca
roka dokončených ďalších deväť úsekov, spolu v dĺžke zhruba 17
km nových cyklotrás. Beriem to ako slušný začiatok v oblastí reálnej
výstavby cyklotrás na území kraja,“ povedal riaditeľ sekcie Turanský.
„V miestnej samospráve ako starosta obce Dolná Streda pracujem
tretie volebné obdobie. Za tých takmer 11 rokov činnosti v prospech ľudí
tohoto regiónu sme sa spoločne s mestom Sereď a jeho vedením, ale aj
obcou Váhovce snažili spojiť cyklo chodníkom po korune pravostrannej
ochrannej hrádze rieky Váh a sústavy vodného diela Kráľová dve významné lokality a to priehradný múr vodnej sústavy Kráľová a na druhej
strane severnú časť mesta Sereď, teda miestnu časť Horný Čepeň. Celé

toto obdobie snahy končili na nedostatku financií a niekedy aj na ľudskej
neochote podporiť prepojenie 17 km súvislej cyklotrasy.
Až v roku 2016 sa však objavilo svetielko na konci toho tunela a v rozpočte TTSK na rok 2017 sa našli financie na podporu takýchto projektov. Jedná sa o doplnenie asfaltového chodníka v celkovej dĺžke 6013
metrov a šírke 2,5 m medzi katastrom obce Dolná Streda a prečerpávacou stanicou v katastri obce Váhovce, čím ako som uviedol vznikne 17
km súvislej cyklotrasy na využitie voľnočasových aktivít občanov nielen
Serede, Dolnej Stredy, Váhoviec a Kajalu v ktorých katastrálnom území
prechádza popísaná cyklotrasa, ale aj pre občanov Galanty a okolitých
obcí počas celého roka na športovanie a relax.
Význam tejto investičnej akcie TTSK má aj nad regionálny charakter,
nakoľko ďalších viac ako 8 km je v obci Kráľová nad Váhom a Šaľa, čím
prišlo aj k prepojeniu miest Sereď a Šaľa. Obyvatelia týchto dvoch samosprávnych krajov majú k sebe bližšie. Týmto sa otvára lepšie využitie
turistického potenciálu VD Kráľová aj pre miestnych obyvateľov z oboch
samosprávnych krajov a nezanedbateľným prínosom je bezpečnosť
cyklistov a korčuliarov hlavne v letných mesiacoch, ktorí využívali na
svoj presun do rekreačného strediska Kaskády cesty III. triedy,“ povedal
starosta obce Dolná Streda Ľuboš Šúry.
O cykloceste Sereď – Kaskády sa hovorí už od 70. rokov minulého
storočia. Cyklotúra v budúcnosti na tejto cykloceste ponúkne turistom
udržiavané okolie Váhu, slepé ramená, mostíky , móla s exotickými názvami (treba prísť pozrieť) , ale hlavne krásnu a zachovanú prírodu okolo
Váhu, povedal Vladimír Tomčányi člen CK AB Sereď.
(red)

Foto: KRR, obec Váhovce

friško 2/2017 99

Cyklistika

Cyklistický
klub AB Sereď
Dnes by sme vám radi
predstavili Cyklistický
klub AB Sereď, ktorý
vznikol z iniciatívy
cyklistických nadšencov
zo Serede a okolia.
Vznikol v apríli
1996 a dnes sa teší
z množstva členov
a rôznych klubom
organizovaných akcií.
V Seredi sa jeho
aktívna činnosť nedá
prehliadnuť!
100 www.frisko.media

ich snaha o podporovanie hendikepovaných športovcov – členmi
klubu sú aj nevidiaci cyklista a bývalý volejbalista a držiteľ bronV súčasnosti má klub 30 aktívnych členov a pravidelne priprazovej medaily z paralympiády v Barcelone. Ďalšou veľmi prospešvuje pre obyvateľov mesta Sereď a okolie viacero zaujímavých
nou činnosťou klubu sú aktivity zamerané na rozvoj pohybu detí,
cyklistických akcií. Pri týchto akciách si prídu na svoje jednotlivmládeže a dospelých, v rámci ktorých klub realizuje pravidelné
ci, ale aj rodiny s detičkami či mládež. Patria medzi ne napríklad:
tréningy v telocvični, na plavárni či turistiku v prírode. Staňte
– Duatlon – beh a MTB cyklistika v Hornom Čepeni (máj)
sa aj vy členmi klubu, na rozmanitých podujatia sa istotne nudiť
– Detské cyklistické preteky – organizované v rámci podujatia
nebudete.
Sereď v pohybe, ktoré sa koná vždy v septembri
Na záver pridáme hlavnú myšlienku klubu: „Najkrajšie na našej
– Seredský Bercajgel – podujatie sa koná 4-krát ročne a je zamečinnosti je, že „nezabíjame“ voľný čas nás dospelých a našich detí pri terané na rekreačné bicyklovanie pre rodiny s deťmi
levízore alebo v nákupných centrách, ale ho trávime
– Nedeľné ťapušky – podujatie sa organizuje
spoločne v prírode pri súťažnom zápolení. Športu
20-krát do roka a je zamerané na pretekárske
Každý
vášnivý
cyklista
zdar a cyklistike zvlášť!“
jazdenie na cestných bicykloch
vie, že jeho bicykel si
– Happeningový beh Vianočný Týteš – toto
podujatie sa koná vždy na Štedrý deň, čiže 24.
vyžaduje pravidelný servis Cyklotrasy v okolí Serede
Ak máte chuť vyraziť si na bicykli v Seredi
12., na trase Horný Čepeň – Dolná Streda
a kontrolu. Ak hľadáte
a jej blízkom okolí, môžete si vybrať z piatich
miesto, kde by ste mohli zaujímavých trás. Červená trasa meria približĎalšie aktivity klubu
svoj bicykel zveriť do tých ne 14,4 km. Východiskovým bodom je Horný
Okrem organizovania týchto podujatí má
klub aj ďalšie zaujímavé aktivity. Stará sa o biksprávnych rúk, navštívte Čepeň, ďalej sa pokračuje do Serede, Dolnej
Stredy až na Kaskády. Zelená trasa, najdlhšia
rosovú dráhu na ulici Dionýza Štúra a o vyznaspoločnosť AB Sereď
v okolí Serede, vám ponúka možnosť absolčené cyklotrasy v okrese. V prípade potreby
Autosklo – Bicykle, ktorá vovať zaujímavý okruh v celkovej dĺžke 19,2
členovia klubu tieto trasy opravujú a obnovujú
poškodené značenia. Ďalej sa každoročne zúsa venuje predaju, oprave km. Východiskovým bodom je Sereď, ďalej sa
pokračuje do Dolnej Stredy, Nového Majera,
častňujú rôznych pretekov v bližšom i vzdiaa montáži bicyklov.
Horného Čepeňa a späť do Serede. Žlto značené
lenejšom okolí. Okrem toho sa klub aktívne
trasy máme až dve. Jedna má číslo 8232 a začína
venuje propagácii cyklistiky v meste Sereď a jej
sa v Seredi, ďalej prechádza kempingom až na Hornočepenské
okolí. V rámci tohto cieľa sa snaží do mesta pritiahnuť aj osobnosti spoločenského života, ktoré môžu byť vzormi pre deti. Klub rameno a končí v Hornom Čepeni. Celková dĺžka trasy je 4,7 km.
Druhá žlto značená trasa má číslo 8233 a celkovú dĺžku 1,4 km.
organizuje aj podujatie Na bicykli deťom pre život s účasťou hercov
(napr. Ivan Vojtek), spevákov (napr. Martin Babjak) a športových Táto krátka trasa vedie cez oddychovú zónu. Poslednou je modro
značená trasa, dlhá 1,7 km, ktorá začína v Seredi, prechádza kemvzorov (napr. bratia Hochschornerovci).
pingom a končí na hrádzi.
Martina Zvolanská
Klub AB Sereď sa môže pochváliť úspešnou prezentáciou mesta
Foto: pixabay.co, archív CK AB Sereď
v rámci účasti na rôznych pretekoch. Za zmienku určite stojí aj

Cyklistické akcie v podaní klubu AB Sereď
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Nikdy neviete,
čo vás
na ceste čaká

Orechová Potôň

V centre obce
Dolný Bar
položili základný
kameň cyklotrasy

V

Trnavskom kraji bola na jeseň zahájená výstavba 10
cyklotratí v hodnote 1,5 milióna € z rozpočtu kraja.
Jednou z dôležitých etáp rozvojovej investície bolo slávnostné položenie základného kameňa 19. septembra na
nádvorí Obecného úradu v Dolnom Bare, v mieste, kde sa začína
nová cyklotrať. Základný kameň odhalili starosta Dolného Baru
Oskar Bereczk, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja
József Berényi a riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Trnavského
krajského úradu Marek Turanský. Cyklotrať pomenovali po nedávno zosnulom starostovi obce Trhová Hradská Rolandovi Zsoldosovi. Slávnostného položenia základného kameňa sa zúčastnila aj jeho
vdova a dcérka.
Oskar Bereczk s radosťou privítal iniciatívu krajskej samosprá-
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vy, lebo bicyklovanie významne prispieva k zdravému životnému
štýlu. Podpredseda župy József Berényi vyzdvihol, že realizáciou
cyklotratí sa zvýši turistická atraktívnosť regiónu a cyklotrate
uľahčia cestnú dopravu obyvateľov na najnebezpečnejších úsekoch.
Riaditeľ Marek Turanský podčiarkol, že výstavbe cyklotratí predchádzalo niekoľko rokov trvajúce projektovanie, v súčasnosti sa už
pristupuje k realizácii. Cyklotrať bude dlhá 8 kilometrov. Z centra
Dolného Baru bude viesť k mostu na ceste na Trhovú Hradskú,
ďalej na hrádzi vodného kanála až k mostu pred Topoľníkmi, kde
sa pripojí na existujúcu cyklotrať. Nový úsek v budúcnosti napokon
spojí obce Dolný Bar, Trhová Hradská, Ohrady a Topoľníky.
Éva Bíró
Foto: (red), KRR, OU Dolný Bar

Škola šmyku –
lepšie byť pripravený
ako prekvapený

P

retože nikdy neviete, čo na vás na ceste čaká, je lepšie byť pripravený. Aby ste neboli prekvapení alebo vyľakaní, je dôležité
pripraviť sa na všetko – aj na šmyk. Šmyk na ceste je skutočne
nepríjemný, najmä, ak neviete, ako sa zachovať. Našťastie,
na natrénovanie tejto situácie je tu Akadémia vzdelávania vodičov na
Slovakia Ringu. V Centre bezpečnej jazdy vás tam profesionáli naučia na
simulovaných šmykoch, ako sa zachovať a zvládnuť túto situáciu vďaka
rýchlym a správnym reakciám za volantom aj v bežnom živote.
Centrum bezpečnej jazdy v areáli Slovakia Ring poskytuje výcvik pre
všetky skupiny vodičov, zameraný na zvládnutie nečakanej krízovej
situácie. Cvičisko spĺňa najprísnejšie európske požiadavky pre profesionálny výcvik vodičov motocyklov, vodičov osobných vozidiel aj vodičov
ľahkých a ťažkých nákladných vozidiel.
Tréningový areál Centra bezpečnej jazdy je jediné cvičisko určené na
výcvik vodičov na Slovensku. Zároveň patrí medzi
najmodernejšie cvičiská pre výcvik vodičov

v Európe. Dávajte si pozor na iné školy šmyku, ktoré robia podobné
aktivity na letiskových plochách alebo parkoviskách, na ktorých nie je
možné zabezpečiť ani z polovice obsah réalnej výučby.
Centrum bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu sa skladá zo štyroch
samostatných tréningových modulov. Po prvé: rovná plocha s klzkým
povrchom, svetelnými prekážkami a aquaplaningom, po druhé: kruhová
plocha s klzkou plochou a vodnými stenami, po tretie: kopec s prejazdom do zákruty s vodnými stenami a po štvrté: hydraulická odtrhová
plošina pre osobné aj nákladné vozidlá s troma sériami vodných stien.
Plocha celého cvičiska má rozlohu 5 hektárov.
Na Slovakia Ringu sa zdokonalíte a vyskúšate si svoje reakcie v „krízovkách“, kedy rozhoduje každá sekunda. Kurzy školy šmyku sú určené
pre všetkých držiteľov vodičského opravenia bez ohľadu na vek a prax.
V bezpečnom prostredí zistíte, kde sú vaše limity, možnosti vášho
vozidla alebo motocykla.
Spracovala Alžbeta Molnárová
Zdroj informácií a foto: Slovakia Ring
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Prevádzka elektrického pohonu stojí
len zlomok v porovnaní s prevádzkovými nákladmi
konvenčných spaľovacích motorov.
A keď sa to spojí
aj s veľmi priaznivou cenou za
samotné vozidlo,
tak je to obrovský
krok vpred. Hľadali
sme takéto vozidlo
a zistili sme, že....

Najlacnejšie elektroautá
sa predávajú v Trnave

F

irma Plus Energia je pre slovenský trh
výhradným distribútorom štvormiestnych elektroáut vyrobených v Číne
značky Yogomo a dvojmiestnych
elektroáut značky Velor-X-Trike.
Okrem predaja a distribúcie týchto áut sa firma zaoberá aj distribúciou a predajom elektromotoriek a nabíjacích staníc pre elektromobily.
Velor-X-Trike predstavuje renesanciu známeho autíčka Velorex z filmu Vrchní prchni. Je
to značka českého výrobcu, ktorý v spolupráci
so svojimi partnermi z Číny priniesol minivozidlo, ktoré si určite nájde svojich zákazníkov.
Dôvodov je viacero – nízka cena, veľkosť
a hlavne nízke náklady. 100 kilometrov jazdy
by vás nemalo stáť ani euro, dokonca ani 50
centov, ale presne 40 centov. Znie to ako sci-fi?
Áno, ale je to realita. Auto sa vyrába tiež vo
verzii trojkolka, s riadením ako motorka.
Je to naozaj netradičné auto, všimnete si
ho na prvý pohľad. A púta pozornosť všade.
Vozenie v tomto aute je takmer nehlučné. Maximálna rýchlosť mierne presahuje 40 km/h, čo
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určuje legislatíva, keďže vozidlo je možné
riadiť už od 15 rokov s vodičským preukazom M.
Dojazd na plne nabitú batériu je okolo
100 km. Nabíjanie je jednoduché – stačí pripojiť auto do elektrickej zásuvky a počkať
maximálne 6 hodín. To, čo je na tomto aute
najlepšie, je cena prevádzky. Nemeníte olej
v motore ani v prevodovke, nepotrebujete
pridávať vodu do chladiča. Stačí len nabíjať
batériu a môžete sa voziť.

vozidlo, ktorým na seba jednoznačne
upozorníte. Odveziete sa ním do školy, na
tréning, na rande aj na nákupy. Vozenie
s týmto autom je zábavné a šetrné k životnému prostrediu.
Aj napriek tomu, že je vozidlo naozaj
malé, určite si ho všimne každý. Bude priťahovať pozornosť viac ako naleštený mercedes. Niečo takéto totiž na cestách bežne
neuvidíte. Ak radi na seba pútate pozornosť
okolia, prídete si na svoje.

V niektorých mestách na Slovensku je
na elektromobil poskytovaná zľava na parkovanie v centre. V Trnave je to poplatok
10 € za celoročné parkovanie v zóne A a B.
Autá so spaľovacím motorom platia 400 €
na rok.
Do vozidla sa naozaj zmestia dvaja dospelí, aj keď druhé sedadlo je skôr využiteľné
pre batožinu. Auto je spôsobilé na prevádzku na cestných komunikáciách, ale
predovšetkým je určené do mesta.
Vo výsledku je to veľmi zaujímavé

Nestačia vám dvojmiestne autá? Zdajú
sa vám málo konzervatívne? Potrebujete
viacej miesta?
Odpoveďou pre vás je YOGOMO. Je to
štvormiestne, plne elektrické mestské auto
spĺňajúce aj tie najnáročnejšie požiadavky
na auto vo svojej triede. Vozidlá Yogomo
sa s úspechom predávajú ako mestské autá
v Nemecku a vo Francúzku už niekoľko
rokov.
Vozenie detí do škôlky, školy. Bežné
nákupy počas daždivých dní, to je jeho

poslanie. Vozenie je zábavné a šetrné k životnému prostrediu.
Je to mestské vozidlo s dojazdom do 100
km, v závislosti od zaťaženia a spôsobu
jazdy. Maximálna rýchlosť je 65 km/h. 100
km vás stojí niečo viac ako 0,4 €. Parkovanie v Trnave je tiež za 10 € na rok.
Rozvoj elektromobilov si vyžaduje aj
rozvoj a budovanie infraštruktúry. Hlavne
dostatok nabíjacích staníc. Firma Plus
Energia sa zaoberá aj distribúciou a inštaláciou striedavých nabíjacích staníc Elmark
Plus s výkonom od 3 kW do 22 kW a tiež
jednosmerných rýchlonabíjacích staníc
s výkonom až do 55 kW od francúzskeho
výrobcu DBT. Vo firme Plus Energia v súčasnosti vyvíjame nabíjaciu stanicu s výkonom do 3 kW, s možnosťou zabudovania
do stĺpu elektrického osvetlenia.

Foto: DBT, R. Rovná, M. Gergeľ
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Európsky
týždeň
mobility
s Arrivou

Spoločnosti Arriva sa aj tento rok
iniciatívne zapojili do kampane
počas Európskeho týždňa
mobility. V rámci kampane
vyzýva Arriva cestujúcich, ale aj
širokú verejnosť, aby využívali
služby verejnej autobusovej
dopravy, alebo si zvolili iný
spôsob dopravy ako auto. My sme
sa pána Nemca, generálneho
riaditeľa Arriva Trnava, spýtali za
vás, aké výhody má cestovanie
verejnou dopravou a prečo mu
dať šancu.
106 www.frisko.media

V autobuse si
cestujúci môžu
zároveň oddýchnuť,
odpadá im starosť
s parkovaním a do
cieľovej stanice
ich dopravíme
bezpečne, pohodlne
a načas.

Aký cieľ Európskeho týždňa mobility podnietil Arrivu zúčastniť sa tejto kampane aj
tento rok?
Naša spoločnosť podporuje svojimi aktivitami
Európsky týždeň mobility od svojho pôsobenia
v skupine Arriva. Európsky týždeň mobility je
dobrou príležitosťou zmeniť návyky verejnosti,
ktorá na svoju prepravu využíva osobné motorové vozidlá. Cestovanie verejnou dopravou je
totiž v porovnaní s prepravou autami lacnejšie,
bezpečnejšie, šetrnejšie k životnému prostrediu
a jej využívanie zlepšuje situáciu na cestných komunikáciách v mestách. V autobuse si cestujúci
môžu zároveň oddýchnuť, odpadá im starosť
s parkovaním a do cieľovej stanice ich dopravíme bezpečne, pohodlne a načas.
Do Európskeho týždňa mobility sa každoročne zapája viac ako 1 700 miest, pričom
každé pripravuje aktivity na podporu udržateľnej mestskej mobility. Čím vlastným

prispieva Arriva počas tohto týždňa?
Dopravná spoločnosť Arriva prevádzkuje
v Trnavskom kraji prímestskú aj mestskú hromadnú dopravu. Pre obyvateľov
Trnavského kraja sme pripravili súťaž
o kredity na čipové karty v hodnote 5, 10,
20 alebo 30 €. Čipové karty môžu cestujúci využívať na prímestskej i mestskej
hromadnej doprave a vďaka nim ušetriť
ročne desiatky eur. Všetci cestujúci, ktorí si
počas Európskeho týždňa mobility zakúpili
čipovú kartu s kreditom minimálne 10 €,
alebo si dobili kredit na svojej čipovej karte
v minimálnej hodnote 10 €, boli zaradení
do zlosovania o kredity v celkovej hodnote
viac ako 500 €. Zároveň sme aj tento rok
vyhlásili výtvarnú súťaž na tému Autobus
budúcnosti. Súťaž je určená pre kolektívy
žiakov základných škôl. Žiaci mali za úlohu
výtvarne zobraziť svoje predstavy o vysnívanom autobuse, v ktorom by radi cestovali

do školy. Víťazný kolektív žiakov získava
výlet autobusom do jaskyne pre celú triedu.
V rámci Európskeho týždňa mobility od
16. do 22. septembra bola vďaka podpore
mesta Trnava mestská autobusová doprava
zdarma pre každého, kto sa pri nástupe
preukázal vodičovi platným vodičským
preukazom. Navyše, v piatok 22. septembra
bola mestská autobusová doprava v Trnave, Senici a Hlohovci úplne zdarma pre
všetkých cestujúcich. V Piešťanoch bolo
cestovanie MHD zdarma 21. septembra
2017.
Európskeho týždňa mobility sa Arriva
účastní už niekoľko rokov. Zaznamenali ste na základe tejto kampane
nárast cestujúcich?
Naša spoločnosť podporuje svojimi aktivitami Európsky týždeň mobility od svojho
pôsobenia v skupine Arriva. Od cestujúcich

každoročne dostávame pozitívnu spätnú
väzbu týkajúcu sa našich aktivít počas Európskeho týždňa mobility a minulý rok sme
zaznamenali narastajúci záujem o využívanie MHD v Trnave.
Dostávate od cestujúcich, ktorí
prestúpili z áut do autobusov, spätnú
väzbu? Čo si na tejto zmene pochvaľujú
najviac?
Cestujúci, ktorí vymenili individuálnu
dopravu autami za cestovanie verejnou
autobusovou dopravou, najviac oceňujú, že
sa im znížili výdavky na dopravu, nemusia
riešiť servis a údržbu automobilu, či problematické parkovanie v meste.

Za rozhovor ďakuje Alžbeta Molnárová
Foto: arriva.sk
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Trekingové
palice
sa používať
oplatí!
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Na prvý pohľad sa môžu zdať
ako zbytočnosť, ale sú skvelým
doplnkom vašej turistickej výbavy.
Hlavne ak sa venujete pešej turistike
alebo tzv. nordic walkingu.

Na čo sú dobré?

Pešia turistika je u nás skutočne rozšírená, veď sa ani nie je čo diviť, keď máme
k dispozícii toľko krásnych miest. Nech
sa už vyberiete na krátky výlet, alebo
na niekoľkodňovú turistiku, určite si so
sebou zbaľte aj trekingové palice. Na prvý
pohľad banálna vec ako palice dokážu
plniť hneď dve hlavné úlohy. Jednou je
znižovanie tlaku na končatiny a druhou
poskytovanie opory pri pohybe. Vďaka
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týmto dvom vlastnostiam majú palice na
naše zdravie pozitívny účinok. Obzvlášť
ich oceníte v nerovnom či namáhavom
teréne. Sú skvelým pomocníkom pri
výstupe so strmým stúpaním či klesaním, pri turistike po skalnatom podklade
a dobrou oporou vám budú aj pri chôdzi
po snehu. Ich používaním zvyšujete aj
svoju bezpečnosť a samotný výkon. Ako
nám tieto palice pomáhajú? Pri turistike
najviac namáhame kĺby dolných kon-

čatín, bedrá a chrbticu. Vďaka tomu, že
trekingové palice tlmia nárazy na kĺby,
ktoré pri chôdzi vznikajú, pomáhajú nám
šetriť najnamáhanejšie časti tela. A keďže
naše telo nie je vystavené tak vysokej
záťaži, sme menej unavení a prejdeme
viac kilometrov.

Rada odborníka:

Ak sa rozhodnete využívať trekingové
palice, je dôležité, aby ste sa ich naučili

používať správne. V každom prípade by
ste mali používať obidve palice, ktoré sú
nastavené v rovnakej výške. Čo sa týka
držania palíc, nezvierame ich kŕčovite, ale
uvoľnene a ruky visia v pútkach. Dôležité
je tiež klásť obe palice čo najbližšie k telu
po vertikálnej osi. Vďaka tomu vám palice
prinesú väčšie odľahčenie a viac sa šetrí
svalstvo rúk. Pokiaľ ich budete klásť ďalej
od vertikálnej osi tela, potom znižujete
odľahčenie svalstva a stabilitu.

V súčasnosti si môžete na trhu vybrať
z dvoch základných prevedení. Sú to
teleskopické alebo pevné palice. Pri teleskopických paliciach spočíva ich výhoda
v tom, že sú dobre skladné a zaberajú
málo miesta. V porovnaní s pevnými
palicami je však ich životnosť kratšia. Čo
sa týka materiálov, na výber máte z hliníkových, karbónových alebo titánových
palíc. Medzi tie kvalitnejšie sa radia karbónové alebo titánové. Jedným z rozho-

dujúcich faktorov pri výbere palíc, resp.
pri ich používaní je aj ich samotná dĺžka.
Celková dĺžka palíc by mala byť nastavená
tak, aby predlaktie tvorilo s ramenom
približne pravý uhol. Pri výstupe je dĺžka
palíc kratšia, pri zostupe zase dlhšia (asi 5
až 10 centimetrov). Nastavenie samozrejme závisí od terénu. Keďže sa dnes
venujeme pešej turistike, prinášame vám
aj pár tipov na výlety po okolí.
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Čierna skala
alebo „perla
Malých Karpát“

Tipy na pešiu turistiku
Čertov alebo Skalný žľab

Nezabudnuteľný pohľad, čerstvý vzduch v pľúcach
a pastvu pre oči vám môže priniesť túra naprieč
Čertovým žľabom. Ide o prírodnú pamiatku, ktorá
sa nachádza neďaleko Smoleníc. Toto miesto je charakteristické rôznymi krasovými útvarmi, ktoré vás
budú sprevádzať počas prechádzky kaňonom. Čertov
žľab sa rozprestiera neďaleko lúky Vlčiareň a tiahne
sa ním často využívaná zelená turistická trasa, ktorá
ďalej vedie k Zárubám. Zvoliť trasu si môžete od
Jahodníka, od jaskyne Driny alebo z doliny Hlboča.
Na túto túru si však určite vyberte pekné počasie.
Navštíviť Čertov žľab počas nepriaznivého počasia –
za dažďa alebo počas zimných mesiacov, kedy je sneh
– sa neodporúča.

Hlboča

Na Záruby

Ak sa rozhodnete navštíviť najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby (768 metrov), čaká vás stredne ťažká poldenná túra. Jedným
z východiskových bodov môžu byť Smolenice. Túra začína na
železničnej stanici, kde sa budete držať žltej značky. Od stanice
sa vyberiete smerom ku kameňolomu a potom do lesa. Po ceste
uvidíte aj Havraniu skalu, pod ktorou sa napojíte na červenú
značku, po ktorej budete pokračovať až na vrch Záruby. Pri zostupovaní sa dostanete na rázcestie, kde bude značkovanie zelené,
a po tomto chodníku zostúpite do sedla na rázcestí nad Čertovým
žľabom. Ak máte chuť, môžete si ešte prejsť aj Čertov žľab, ak nie,
tak odbočíte doľava na modrú turistickú značku. Vaša túra bude
potom končiť neďaleko Smolenického zámku.

Ak máte chuť dopriať si trošku
adrenalínu a pokochať sa výnimočným pohľadom na krásnu
prírodu, určite si zvoľte za svoj
cieľ Čiernu skalu, ktorá je často
právom nazývaná aj „perla Malých
Karpát“. Čierna skala predstavuje
výrazný skalný útvar. Pri výstupe
si môžete vychutnať pohľad na
divokú prírodu a ak budete mať
šťastie, možno po ceste zbadáte aj
nejakého lesného tvora. Čierna
skala je v podstate dlhý a úzky
skalnatý hrebeň, ktorý je tvorený množstvom pôsobivých skál
a skalných stien, dosahujúcich
aj výšku 30 metrov. Hneď, ako
sa ocitnete na vrchole, naskytne sa vám rozprávkový pohľad
na rozsiahle malokarpatské lesy
a Podunajskú nížinu. Perla Malých
Karpát sa nachádza v katastrálnom
území obce Lošonec. Východiskovým bodom na túru môžu byť
obce Lošonec, Smolenice i Plavecký Mikuláš.

Martina Zvolanská
Foto: wikimedia.org

Tiesňava Hlboča, národná prírodná rezervácia, sa nachádza na území Smoleníc. Hlboča
sa radí medzi najtypickejšie povrchové krasové
útvary Smolenického krasu. V podstate ide
o kaňonovitú dolinu tvorenú druhohornými
vápencami a strmými bralami, ktorá je hlboká
približne 100 m a posiata rôznymi turistickými
chodníkmi. Azda najväčším lákadlom okrem
čarokrásnej prírody je aj vodopád Padlá voda,
ktorý je jediný v tejto tiesňave. Vodopád je
umiestnený na asi 9 metrov vysokom skalnom
útvare a je ho možné pozorovať iba počas väčšej
vody. Prírodná rezervácia sa často využíva aj
na vedeckovýskumné, náučné či kultúrno-výchovné účely. Ak máte chuť navštíviť ju a prejsť
si Náučný chodník Smolenický kras, držte sa
modrej turistickej značky.

Pre pútnikov s ľahkým srdcom

KARPATSKÉ HRY
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KARPATSKÉ HRY
Miloslav Nevrlý

Vestri
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Konečne sme sa dočkali! Po dlhých 11 rokoch vyšla v reedícia kniha, ktorá by nemala chýbať v knižnici žiadneho milovníka prírody a pútnika – Karpatské hry od českého autora Miroslava Nevrlého. Je emotívnou spoveďou človeka, ktorý z celého srdca prahne po putovaní a pobyt v prírode je jeho životnou potrebou. Opisuje
v nej rôzne pohoria, nie je to však žiadny turistický sprievodca Karpatmi. Je veľmi sugestívnym návodom, ako
sa stať ŠŤASTNÝM pútnikom na akejkoľvek potulke lesmi i lúkami. Jeho hry – hra na pútnika s ľahkým srdcom, hra na diamantové zdravie, hra na hviezdny širák, hra na vlčí dych či hra na gazelie nohy – sú snáď tým
najkrajším, čo kto kedy o putovaní prírodou napísal. Táto kniha mení pohľad na prírodu aj na život, prečítaj si
ju aj ty, milý „bratříčku“! Objednať si ju môžete e-mailom na tisicovky@tisicovky.cz
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Máš kreatívne nápady?
Si umelec?
Venuješ sa tvorivej práci?
Čítaj ďalej a dozvieš sa viac,
ako sa stať súčasťou novej
kreatívnej platformy.

Naštartuj
svoju
kreativitu
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Pripravovaný projekt:

Kultúrno-kreatívne
centrum
v trnave

T

rnavský samosprávny kraj má záujem
podporovať oblasti
kultúrno-kreatívneho
priemyslu a plánuje zapojenie sa
do výzvy Mobilizácia kreatívneho
potenciálu v regiónoch. Prostredníctvom tejto výzvy, ktorú
plánuje Ministerstvo kultúry
SR, sa tak nášmu regiónu
naskytá jedinečná príležitosť
využiť finančné prostriedky
z eurofondov na vytvorenie
Kultúrno-kreatívneho centra,
ktoré bude slúžiť ako generátor aktivít a pracovných miest
v oblastiach kultúrno-kreatívneho priemyslu.

K

reatívne centrum bude
poskytovať služby v oblastiach kultúrno-kreatívneho priemyslu na podporu
podnikania, tvorby vlastného biznis
plánu od založenia firmy po jej uplatneniesa na domácom aj zahraničnom trhu,
ďalej bude poskytovať služby vo forme
prenájmu priestorov a nových technológií, ktoré sú pre mladých začínajúcich
ľudí finančne nedostupné. V kreatívnom centre nájdeš rôzne multifunkčné
priestory od coworkingu, kreatívnych
ateliérov, dielní až po výstavné a prezentačné priestory. Samozrejmosťou bude aj
miesto na relax a stretávanie sa pri dobrej káve, kde sa môžu zrodiť jedinečné
kreatívne projekty.
Text a úprava: Aneta Zedníková
Foto: gensleron.com

Ak si sa našiel medzi podporovanými kreatívnymi odvetviami,
si šikovný, talentovaný a chceš byť súčasťou novej kreatívnej
platformy, neváhaj a ozvi sa nám. Využi tak možnosť
naštartovať svoju kreatívnu a tvorivú
budúcnosť!

Vedeli ste?
Pojem kultúrno-kreatívny
priemysel sa začal intenzívne
formovať v priebehu posledných
dvoch desaťročí. Základným stavebným prvkom kultúrno-kreatívneho priemyslu je kultúrna
a kreatívna ekonomika, ktorá
vytvára ekonomickú hodnotu na
základe tvorivého vkladu, inovatívnych nápadov či umeleckého
nadania.
Ide o sektor postavený na
zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť
oblasti tvorivej činnosti ako je
architektúra, dizajn, film, hudba,
umelecká tvorba a umelecké remeslá, tvorba počítačových hier
či reklama.
zdroj: culture.gov.sk
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AKTIVIZÁCIA KULTÚRNO – KREATÍVNEHO
PRIEMYSLU V TRNAVSKOM KRAJI

Kontakt:
kreativnypriemysel@klasterr.sk

Kreatívne inkubátory
poskytujú interaktívne
pracovné prostredie,
kde môžu spolupracovať
rôznekreatívne odvetvia na
spoločných projektoch.
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Hobby

Tereziánske
slávnosti
v Chtelnici

Múzeum
v Galante

Školy v múzeu
O

Galanta
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Vlastivedné múzeum
v Galante je kultúrna
inštitúcia, ktorá približuje
kultúrne dedičstvo
regiónu našich predkov
dnešným generáciám.
Novovybudované priestory
dali domov 7 stálym
expozíciám a umožňujú
múzeu organizovať
dočasné tematické
výstavy, semináre a rôzne
podujatia.

krem týchto činností
sa zameriava na vytvorenie pevného vzťahu
so školami nachádzajúcimi sa v širšom okolí. Základné
školy majú možnosť výberu
z bohatej ponuky múzejno-pedagogických činností. Prehliadka
múzea nemusí znamenať nudnú
prechádzku históriou, ale môže
sa stať návštevou plnou zážitkov
a užitočných poznatkov. Cieľom
múzejno-pedagogických činnosti
vo Vlastivednom múzeu v Galante je aktívnou a hravou formou
zapojiť deti do návštevy.
Prehliadka spojená s veselými
hrami je forma odovzdania poznatkov, pri ktorom pripravujeme pre
deti oživenie prostredníctvom rôznych hier a aktivít priamo v danej
expozícii. Napríklad si zahrajú konské preteky, klebety, či si vyrobia
vlastný „elixír nesmrteľnosti“.
Hľadanie pokladu je hra plná
dobrodružstiev, v ktorej deti
hľadajú poklad po celom múzeu.
Dobrodruhovia v skupinách spoločne rozmýšľajú nad dômyselnými
úlohami, rozvíjajú tak svoje logické
myslenie, kreativitu a schopnosť
pracovať v skupine. Vyvrcholením
hry je natrafenie na šibalského

kľučiara, ktorý otvorí trezor s vytúženým pokladom.
Mám rád múzeum! je hra
v skupinách, kde sa v prvej časti
zameriavame na vedomosti získané
v múzeu. Správne odpovede na
kvízové otázky deťom prinášajú
hodnotné mince, ktoré môžu neskôr použiť pri riešení ďalšej úlohy.
V druhej časti si deti preskúšajú
svoju pamäť, pretože budú musieť
poskladať minimapu múzea.
V rámci tvorivých dielní deti
rozvíjajú svoju zručnosť a tvorivosť. Ponúkame rôzne tvorivé
dielne (napr. šitie, maľovanie na
sklo).
Tradičnými spoločenskými
hrami chceme deťom ukázať, že
aj v dobe, keď ešte neexistovali
mobilné telefóny a počítače, sa
dalo tiež dobre zabaviť. Dreveným
koňom, „sedliackym tenisom“,
bubnovou hrou a mnohými ďalšími tradičnými hrami deti získajú
pekné spoločné spomienky.
Veríme, že tieto vzdelávacie
programy povzbudia väčší záujem
učiteľov, aby spoločne so žiakmi
navštívili múzeum.
Ing. Katarína Búsová
lektorka VMGa
Foto: Vlastivedné múzeum

Prvá slnkom zaliata
augustová sobota
privítala v krásnom
areáli chtelnického
kaštieľa približne 1 200
návštevníkov, ktorí mohli
vstúpiť do histórie a zažiť
atmosféru Tereziánskych
slávností.

Chtelnica

lávnostne ich otvoril starosta Peter Radošinský a hudobná skupina Banu. Impulzom na vytvorenie zaujímavého programu bolo
300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie. Postupná
obnova historického skvostu Chtelnice láka čoraz viac návštevníkov a celý areál tak postupne ožíva a stáva sa dominantou širšieho
regiónu.
Diváci netrpezlivo čakali, kým zaznejú prvé fanfáry otvárajúce obrazosled pohľadov do minulosti chtelnického kaštieľa. Historický sprievod
približoval v jednotlivých scénicky stvárnených dramatizovaných
výstupoch vlastníkov chtelnického kaštieľa od 15. storočia až do prvej
štvrtiny 20. storočia. Počas celého trvania slávností boli pre návštevníkov pripravené ukážky zručnosti majstrov tradičných remesiel. Na
najmenších čakala cesta rytiera, na ktorej prekonávali rôzne prekážky
a museli zvládnuť neľahké úlohy. Vyšantiť sa mohli aj na dobovom
kolotoči, pri lukostreľbe, či na šliapacích motokárach. Od kaštieľa cez
historickú záhradu lemovanú alejou mohutných líp sa premával k jazierku koč s dvojzáprahom, o ktorý bol tiež mimoriadny záujem. Nechýbali
gastronomické špeciality, dobré vínko a kvalitná káva.
Podvečerný program vyplnilo divadelné predstavenie ochotníkov
z chtelnického divadla OCH, ktorí spracovali autorskú hru, vychádzajúcu z miestnej legendy pod názvom Kontesa. Homorom i hereckými
výkonmi zaujala, o čom svedčia aj pochvalné reakcie divákov.
Zvyšok programu patril hudobnej produkcii v podaní skupín Trepethe a country kapely Jako kedy. O vzrušenie a napäté očakávanie sa
postarala tombola s množstvom darčekov pre tých, ktorým ten večer
Šťastena priala.
Podujatie dopadlo úspešne, čoho dôkazom je veľký záujem návštevníkov, vydarený program, no najmä to, že kaštieľ ožíva a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenských podujatí obce aj okolia. Tento
historický klenot sa tak postupne stáva perlou širokého regiónu, ktorý si
treba nielen vážiť, ale ho treba i prezentovať.

Text: O. z. Zámok Hlohovec

Foto: archív obce
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„REGIONÁLNE
KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM
M. SCH. TRNAVSKÉHO“

C

ieľom projektového zámeru
je vytvorenie multifunkčného, variabilne využiteľného
a zaujímavého areálu pre
obyvateľov mesta a taktiež pre návštevníkov, turistov, umelcov, kreatívcov
a remeselníkov. Vďaka tomuto projektu
môže vzniknúť otvorený priestor pre

vzájomnú interakciu návštevníkov
a podporu prezentovania ľudových tradícií, podujatí, turisticky atraktívnych
lokalít, zaujímavostí a talentovaných
osobností trnavského regiónu.

SPRÍSTUPNENIE UNIKÁTNEHO
PRIESTORU V HISTORICKEJ
ČASTI TRNAVY

Text a obrazová časť:
Aneta Zedníková

Vizualizácia: Aneta Zedníková

Pripravovaný projektový zámer Trnavského samosprávneho kraja na
oživenie a revitalizáciu okolia Synagógy – Centra súčasného umenia,
Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a budovy Stephanea
(bývalého detského domova)
Pridaná hodnota tohto projektového zámeru spočíva v nadväznosti na
projekty realizované z eurofondov v predchádzajúcom programovom
období – rekonštrukcia budovy Synagógy – Centra súčasného umenia
a Západoslovenského múzea, pod ktoré patrí aj objekt Domu hudby
M. Sch. Trnavského. Plánovaná revitalizácia vnútorného dvora ideovo
a funkčne prepája objekty oboch zariadení a umožní tak sprístupnenie
areálu zo všetkých priliehajúcich uličných vstupov. V súčasnosti návštevníci
nemajú možnosť takéhoto prístupu a priechodnosti areálu.
118 www.frisko.media
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október

7
október

8
október

13
október

14
október

15

Jesenným Považským Inovcom
45. ročník – TJ Atom Jaslovské Bohunice
7.10.2017 6:00 – 7.10.2017 18:00 – Piešťany, ul. Dominika Tatarku 1 – reštaurácia
Vinohrad – turistika

Plánované akcie

I. ročník zámockých prívlačových pretekov
8.10.2017 6:00 – 8.10.2017 16:00 – Holíč,
Zámocké vodné valy – súťaž

Tajomstvo ružovej grófky
Vydajte sa s nami po stopách výroby najstaršieho slovanského nápoja – medoviny
13.10.2017 18:00 – 13.10.2017 20:30 – Dolná Krupá, Apimed – iné

Jesenné putovanie po vinohradoch
6. ročník – Hlohovecký cech vinárov
14.10.2017 9:00 – 14.10.2017 15:00 – Hlohovec, Urbánok – altánok sv. Urbana – turistika

21

251

október

257

október

28

Prechádzka historickým mestom Trnava
15. ročník – Trnava
15.10.2017 9:00 – 15.10.2017 15:00 – Trnava, Železničná stanica – turistika

Jesenný pochod Hlohovec – Piešťany
39. ročník – KST Hlohovec
21.10.2017 7:00 – 21.10.2017 18:00 – Hlohovec, Železničná stanica – turistika

FIA cez OMV MaxxMotion Rallycross
Stredoeurópska trofej FIA v rallycrosse
21.10.2017 9:00 – 22.10.2017 18:00 – Orechová Potôň,
Slovakiaring – šport

122 www.frisko.media

Ružindolská bosorka
Sabat sa blíži! V hlavnej úlohe s miestnymi
bosorkami, vďaka ktorým sa už od stredoveku
Ružindolčania pasujú s prezývkou „bosoráci“
21.10.2017 14:00 – 21.10.2017 21:00 –
Ružindol, Vinárstvo Dobrý pocit a Rosenthal
– divadlo

november

Tajomstvo ružovej grófky
Vydajte sa s nami po stopách výroby najstaršieho slovanského nápoja – medoviny
27.10.2017 18:00 – 27.10.2017 20:30 –
Dolná Krupá, Apimed – iné

november

Trnavská novéna
Každý rok prichádzajú tisíce veriacich do
Trnavy uctiť si počas Veľkej novény milostivý
obraz žehnajúcej Trnavskej Panny Márie, ktorá
krvavými slzami odvrátila od Trnavčanov viacero hrozieb
11.11.2017 – 20.11.2017 – Trnava, Bazilika
sv. Mikuláša – bohoslužba

11

18

november
Strašidlá na Smolenickom zámku
28.10.2017 11:00 – 28.10.2017 22:00 –
Smolenice, Smolenický zámok – deti a rodina
Deň vínnych pivníc v Trnave
Iba jediný raz v roku máte jedinečnú možnosť
objaviť pod povrchom skryté vinárske „mesto

24

Chodníkom Viktora Beniaka na Branč
19. ročník – KST Senica
18.11.2017 7:30 – 18.11.2017 14:00 – Senica, Gastrocentrum – turistika

Vianočné trhy Trnava
Pravú rozprávkovú vianočnú atmosféru zažijete v Trnave počas vianočných trhov
24.11.2017 9:00 – 31.12.2017 12:00 – Trnava, Trojičné námestie – iné

Pernikiáda
Vôňa čerstvých medovníkov synonymom
adventu v obci Suchá nad Parnou.
26.11.2017 15:00 – 26.11.2017 20:00 – Suchá nad Parnou, Kultúrny dom – deti a rodina

december

Stredoveké vianočné trhy
Osobitné čaro Vianoc na najstaršom trhovisku
v meste Trnava
15.12.2017 9:00 – 17.12.2017 20:00 – trnava, Námestie sv. Mikuláša –

26
15

december

26
december

31

Vianočný výstup na Záruby
KST Senica
26.12.2017 8:00 – 26.12.2017 12:30 – Smolenice, Železničná stanica – turistika

Silvestrovský splav Malého Dunaja
27. ročník – KST TJ Junior Sládkovičovo
31.12.2017 10:00 – 31.12.2017 12:30 – Jelka, Reštaurácia Ister – šport

pod mestom“
28.10.2017 14:00 – 28.10.2017 22:00 – Trnava, Historické
pivnice – vinárstvo

október

Kurz pečenia kváskového chleba
15.10.2017 13:00 – 15.10.2017 18:00 – Skalica, Mokré hory 5055 – Ovocinár Skalica – Iné

október

október

november

29

Strašidlá na Smolenickom zámku
29.10.2017 10:00 – 29.10.2017 19:00 –
Smolenice, Smolenický zámok – deti a rodina

november

Blatový pochod
39. ročník – KST Bezovec Piešťany
4.11.2017 7:00 – 4.11.2017 17:00 – Piešťany, Reštaurácia pri železničnej stanici
"U vrabca" – turistika

4

november

10

Auto Show Slovakiaring
Rely na okruhu
10.11.2017 9:00 – 11.11.2017 18:00 –
Orechová Potôň, Slovakiaring – šport

Tajomstvo ružovej grófky
Vydajte sa s nami po stopách výroby najstaršieho slovanského nápoja – medoviny
10.11.2017 18:00 – 10.11.2017 20:30 – Dolná Krupá, Apimed – iné
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Babička
pozdravuje
a ospravedlňuje
sa

Pod zemou/Pod vodou
(Slovart)

(Ikar)

Už minulý rok sa táto úžasná veľkoformátová kniha
z dielne manželov Mizielinských (áno, Mapy!) objavila
na regáloch, avšak len v angličtine. Teraz prichádza
v slovenskom preklade a srdcia vášnivých čitateľov
plesajú! Je to presne ten typ knihy, ktorú kúpite ako veľkolepý darček, potom sa do nej začítate – a už ju z ruky
nepustíte. A ako darček kúpite druhý kus. Prevedie
vás jedinečnými svetmi – pod povrchom zeme aj pod
vodnou hladinou. Číta sa obojstranne – z jednej strany
sa pred vami s názvom Pod zemou otvorí kráľovstvo
jaskyniarov, baníkov, podzemných nôr a jaskynných
labyrintov. A zo strany druhej, nazvanej Pod vodou, sa
vynoria málo známe podmorské tvory, ryby z tmavých
hlbín oceánov či slnkom prežiarených koralov, ponorky, potápači, Titanic či konštrukcie ropných plošín.
Obe časti sa v strede symbolicky prepoja v jadre Zeme.
Hravou a pútavou formou sa dozviete stovky zaujímavých faktov, nechýbajú vysvetlené pojmy ako tlak vody,
fosília, ako funguje ponorka či kanalizácia. Detailne
ilustrované, exaktne presné a fascinujúce zahĺbenie!

„Každé sedemročné dieťa si zaslúži superhrdinov. Tak to skrátka
je. A komu sa to nepáči, ten musí byť padnutý na hlavu. Presne
tak to hovorieva Elsina babička.“ Tak začína kniha, ktorá ma
pod dlhej dobe uchvátila svojím príbehom a jazykom, tak
typickým pre jej autora Fredrika Backmana (áno, ten autor
bestselleru Muž menom Owe). Elsa a jej babička s rebelantským
prístupom k ľuďom a žitiu vás prevedú životom, akým vlastne vo svojej podstate je: nikto nie je len dobrý, alebo len zlý,
v tých najobyčajnejších okamihoch sa odkrýva čarovnosť bytia a pre milovaných ľudí dokážeme robiť šialene neuveriteľné
veci. Elsa až do poslednej strany prejde kus cesty k dospelosti,
keď pochopí, že rozprávky, ktoré jej babička rozpráva, majú
v sebe viac reálnosti, ako to na prvý pohľad vyzerá. Patria do
nich jej kuriózni susedia s nezvyčajnými osudmi, zázračné
„mrakone“, cestovanie v snoch a po vymyslených rozprávkových krajinách, pomenúvajúcich vlastne naše emócie a stavy
bytia. Pútavá, poučná, originálne vtipná a nesentimentálne
dojemná kniha, ktorú milujem – na tisíc rozprávkových večností!
Vyšla už dávnejšie – ale jej nečítanie sa považuje za čitateľské
faux-pas. Ak áno, hor sa do Backmanovej Tu žila Britt-Marie.

www.slovart.sk

www.ikar.sk

Nečakané
priateľstvá
alebo Ako
si zvieratká
a rastliny
pomáhajú

Trilógia knižných
publikácií s tematikou
propagácie
trnavského kraja

(Albatros)

(CBS)
Vydavateľstvo CBS s.r.o. v spolupráci s Klastrom regionálneho
rozvoja – západné Slovensko a Trnavským samosprávnym krajom
vydalo trilógiu knižných publikácií s tematikou propagácie Trnavského kraja. Prvá časť trilógie bola publikovaná pod názvom DOLNÉ
POVAŽIE Z NEBA, následne na ňu nadväzuje publikácia pod názvom
ZÁHORIE Z NEBA a poslednou časťou je publikácia PODUNAJSKO
Z NEBA. V jednotlivých častiach nájdete letecké fotografie, ktoré
netradičným pohľadom na krajinu vytvárajú mozaiku tohto prekrásneho regiónu. Uvidíte, ako vyzerá Trnavský kraj z pohľadu vtákov.
Tieto úchvatné fotografie vám odhalia najznámejšie, ale aj najskrytejšie zákutia tohto regiónu. Navyše každá fotografia obsahuje slovenský popis s anglickým prekladom. V publikácii Podunajsko z neba
fotografie obsahujú aj popis v maďarskom jazyku. Knižné publikácie
sú používané na propagáciu Trnavského kraja na výstavách, veľtrhoch a podujatiach uskutočnených naprieč krajom.

Linh Dao & Pavla Hanáčková vytvorili pre deti a ich milujúcich
rodičov úžasnú knihu o pomoci, kooperácii, symbióze, priateľstve – v prírode! Prinášajú správy o zvieratkách a rastlinách,
ktoré „vsadili“ na tímovú prácu – a rivalitu a nadraďovanie nechali
ľudom. Prečo sa kamarátia antilopa a pavián, zebra s malým vtáčikom kľuvačom, ako malé rybky labeo pomáhajú hrochovi, ktoré
živočíchy si pod hladinou otvárajú čistiace stanice? Vedeli ste, že
pandy majú svoje spriatelené baktérie a krab pustovník rád nosí na
chrbte sasanku? V tejto nežne a vtipne ilustrovanej knihe, ktorá
nepoučuje dospeláckym jazykom a prívalom faktov, ale malému
čitateľovi jeho spôsobom približuje rozmanitý svet prírody, nájdete
okrem zaujímavých príkladov z prírody aj silné posolstvo: priateľstvo je úžasné, pomoc a spolupráca sú tak obohacujúce! V dnešnom
stresujúcom svete plnom tých najlepších so silným egom si ho
opakujte pre seba a svoje deti ako mantru.

www.cbs.sk

www.albastros.sk
DAMITO s.r.o.
Brunovce 86
91625 Brunovce
Tel: +421 32/381 0630
Email: info@damito.sk

Maková knižka

Obalové hospodárstvo

Maková knižka

(Ikar)

Mária Abrahámová
Gabriela Čechovičová

Mak zbožňujem. Nielen kvôli chuti tejto tradičnej slovenskej rastliny, ktorú pestovala
ešte moja starká. Z makovičiek na jej predzáhradke sme si ako deti vyrábali hrkálky. Aj
pre zdravie – viete, že mak má 12-krát viac vápnika než mlieko a 3-krát viac než syry?
Kniha ma „dostala“ na prvý pohľad. Autorky Mária Abramáhová a Gabriela Čechovičová
mak milujú tiež a prinášajú príbeh maku nielen v rozprávaní o pôvode, druhoch, využití
a pestovaní, ale aj prakticky: ako s ním naložiť na tanieri – kopcom veľa, tak aby vám ostal
aj medzi zubami! Kto si myslí, že mak patrí len na buchty, do štrúdle či na šúľance, by si mal
knihu rozhodne prečítať. 71 receptov na sladké , ale aj slané (!) makové dobroty z tradičnej
slovenskej i modernej zahraničnej kuchyne vás zaručene presvedčí. Pili ste už makové mlieko, ochutnali šalát s makovým olejom, piekli z makovej múky? Ohúrte návštevu makovým
cheesecakeom, panna cottou, makrónkami, či griotkovými tartaletkami!

www.ikar.sk
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Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív vydavateľstiev

Osobné ochranné pracovné prostriedky
Kancelárske potreby
Profesionálna hygiena
Overený partner pre automobilový a chemický priemysel

www.damito.sk
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Zábava

Na skrátenie dlhých
chvíľ a precvičenie
mozgových závitov

KRÍŽOVKA

10/

Dalajláma:

Čím viac saSLÁVNYCH
snažíme držať minulosti, tým smiešnejší a... (tajnička).
VÝROKY
Čím viac sa snažíme držať minulosti, tým smiešnejší a... (tajnička).
zobrala

merač
prietoku krvi

rímskych
501

identifikačné číslo
organizácie

pretože

Pomôcky:
AGLA, ELK,
ROOTARE,
HOPT,
BELOVEŽA

slovenská
obec v
okrese
Bardejov

Laser Jet
(skr.)

miska
na jedlo
(hovor.)

slovenský
kynologický
zväz
ťažné žrde

opakovane
viedol

molybdén
(zn.)

Union
Républic

register ton
(skr.)

Internet
Alliance

inak navi

baran, po
česky

prerušiť,
zrušiť, po
anglicky
ochrana
zošitu

Kanada
(kód)

ulica (skr.)

sódovkový
nápoj

horkosť
citoslovce
nesúhlasu
agát, po
česky

tenisový
úder

meno Agláje
častica
(hovorím)

2. časť
tajničky

ak, po
anglicky

veľmi, po
nemecky
patriaci Ele

nie iní
estónsky
šachista

časti hlavy

zvuk kvočky
týkajúci sa
psa

patriaci Dite

osobné
zámeno

kamže

3. časť
tajničky

tinctura
(skr.)

plod stromu
anona

Maľovaná krížovka

10 /Báječná ŽENA/ KRÍŽOVKY
Krizovky priloha BZ4.indd 10

Investičná a
poštová banka

latinský
pozdrav

poľské
mesto

áno, po
taliansky

Súťaž

športový
kód Líbye

madagaskarská
poloopica

1. časť
tajničky

akže
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model
amerického
automobilu
Buick

obchodný
zástupca

červené
farbivo

Súťaž

Milí čitatelia, redakcia časopisu friško pripravila pre
25.09.17
vás hodnotnú cenu. Stačí, ak nám do 15. 12. 2017
pošlete na telefónne číslo 6665 SMS správu v tvare
FRISKO1 textzfarebnychpolibezmedzery
s textom z tajničky, ktorá je vyznačená
ružovou farbou, v sieťach všetkých
štyroch operátorov.
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18:29

Zábava
Namíbia je zaujímavá ale i nebezpečná krajina takmer na každom mieste, no určite hlavne tam, kde
sú... (TAJNIČKA).

Sudoku
Ľahké
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Ťažké
Dosadzovačka
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Stredné
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Veľmi ťažké
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Trebebatice

Cífer

Úsporné
SMART
technológie
VÝSLEDKY hádaniek a tajničiek

Už 17 rokov dodávame komplexné technológie pre:
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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 spraco
vaním osobných údajov možno v zmysle § 28 ods. 3
písm. b) zákona 122/2013 Z. z. kedykoľvek odvolať
zaslaním písomnej námietky na adresu redakcie.
Všetky služby prémiových SMS prevádzkuje Forexin ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
v spolupráci so spoločnosťou A SMS s.r.o., Šulekova
4226/70, 811 03 Bratislava. V prípade otázok či
technických problémov píšte na info@friskomedia.
sk. Viac informácií nájdete na www.friskomedia.sk/
mobilsutaz. Prémiové číslo je platné pre všetky mobilné siete na území Slovenskej republiky.
Zaslaním fotografie 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 strany zodpovedného
zástupcu. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva
ich vydavateľ. Akékoľvek použitie časti alebo celku
(najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov,
fotografií, grafov a iných vizuálnych zobrazení) aj
v inom než slovenskom jazyku je povolené len na
základe písomného súhlasu vydavateľa. Autori
článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení
vydavateľom vyhradzujú právo poskytovať súhlas na rozmnožovanie a verejné rozširovanie
týchto článkov, v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d)
autorského zákona.
VYDÁVA:

Forexin ONE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 242 473
IČ DPH: SK2023 296 297

domácnosti

Moderné SMART elektroinštalácie
Klimatizácie
Rekuperácie
Kamerové systémy
Alarmy

FiRmY

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

dEVELoPERoV,
mEstá a obcE

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

www.netsystem.sk l 0914 118 888
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