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a tom okrídlenom výroku bude
asi kus pravdy. Vychádza už zo
samotnej podstaty bytia. Nič totiž
neostáva stále rovnaké, plynutím
času mení svoju podobu, menia sa okolnosti, nemali by sa však zásadne meniť postoje.
Odkedy vyšlo naše posledné (jesenné) číslo,
nastali menšie, či väčšie zmeny aj vo vašich
životoch, aj v regióne a aj u nás. O tých
našich vás budeme informovať na našej
webovej stránke postupne. Každú zmenu
treba brať ako výzvu. Ako sa so životom
popasovať, ako z toho vytvoriť niečo pozitívne. Nech sa vám už stali v živote akékoľvek
zmeny, my chceme stáť pri vás. A v každom
ďalšom čísle vám prinášať objektívne články
zo všetkých oblastí, ktoré vás zaujímajú. Radi

budeme prezentovať názor každého, kto má
čo povedať. Hlasy ľudu, aj hlasy z top pozícií
nášho regiónu. Veď ho predsa tvoríme my
všetci, spoločne. Nemeníme však postoj –
naďalej ostávame otvorení a apolitickí. Kým
si po tomto (zimnom) čísle, na ktoré som ako
šéfredaktorka naozaj hrdá, prečítate ďalšie
(jarné), iste zas nastane v našich životoch veľa
zmien. Čakajú na nás totiž Vianoce, prázdniny, plesy, fašiangy aj sviatok zaľúbených. Tak
si ich užite plnými dúškami! Keď prečítate
posledný riadok poslednej strany tohto čísla
vášho aj nášho friška, ostane nám už len
popriať vám šťastný nový rok 2018. Ďakujeme, že ste ten dvetisíc sedemnásty prežili aj
v našej spoločnosti!
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Z REGIÓNU

HLAVNÉ NÁMESTIE

OBYVATELIA ŠAMORÍNA VERIA V TRADIČNÉ
HODNOT Y

VICEPRIMÁTOR ŠAMORÍNA
CSABA OROSZ

ŠAMORÍN –
malé mesto
pred veľkými
výzvami

Mestečko Šamorín s počtom obyvateľov okolo 13-tisíc je najväčším
osídlením Horného Žitného ostrova. Hoci blízkosť hlavného mesta
Bratislavy do značnej miery ovplyvňuje jeho každodenný život, Šamorín
sa usiluje o zachovanie malomestského charakteru. Zatiaľ s úspechom;
jeho obyvatelia veria v tradičné hodnoty, pričom sú otvorení všetkému,
čo súčasná doba prináša. O živote a možnostiach mestečka nás
informoval olympionik a viceprimátor Šamorína Csaba Orosz.
6 www.frisko.media

Ako rodák tohto mesta, ktorý ste svoju krajinu reprezentoval na
svetových súťažiach, medzi inými aj na olympijských hrách v Atlante v roku 1996, na čo ste v Šamoríne hrdý?
Predovšetkým na to, že naše mesto je schopné i napriek značnému tlaku,
ktorý predstavuje blízkosť Bratislavy, zachovať svoj malomestský charakter
a poskytuje priestor pre spolunažívanie ľudí s rôznou národnosťou, vierovyznaním a záujmami. Naša história nás učí jednak uctievať tradičné hodnoty,
ale aj byť tolerantní a otvorení. Myslím si, že Šamorín vytvára ideálny
životný priestor pre tých, ktorí popri svojich každodenných povinnostiach
túžia po určitej „pridanej hodnote“, ktorú v našom prípade predstavuje čulý
spoločenský a kultúrny život, ako aj možnosti v oblasti športu.

FESTIVAL POMLÉ

Čo tým konkrétne myslíte?
Napríklad to, že pred komunálnymi voľbami sme prisľúbili zvýšenie
dotácií na kultúru na trojnásobok sumy z predchádzajúceho obdobia,
kým v prípade športu na dvojnásobok pôvodnej sumy. Podarilo sa nám
to dodržať, aj vďaka čomu môže fungovať v našom meste až 12 športových klubov. Niektoré z nich sú veľmi úspešné – napríklad basketbalový,
šermiarsky, kanoistický či zápasnícky klub. Za desaťročia svojho pôsobenia
vychovali mnohých športovcov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky najmä na
mládežníckych európskych a svetových súťažiach. Mohol by som spomenúť napríklad Tibora Linku, ktorý na olympijských hrách v Riu de Janeiro
získal striebornú medailu v disciplíne K4 na 1 000 m. Čo sa týka kultúry,
friško 3/2017
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Mesto porozumenia,
inšpiratívnych vibrácií aj pohody

Z REGIÓNU
môžeme sa popýšiť folklórnymi súbormi ako sú Csalló, Csali alebo
Prvosienka, chrámový spevácky zbor Sancta Maria alebo miešaný
spevácky zbor Híd. Ale pôsobia tu aj rockové kapely, známe doma
i v zahraničí – napríklad Rómeó Vérzik a Konflikt. Na tohtoročnom prvom ročníku festivalu Samaria Music & Rock Festival,
ktorý sa uskutočnil v mestskom parku Pomlé a na ktorom účinkovali len „domáci“ hudobníci, vystúpilo okolo 150 muzikantov
– a to nemohli prísť všetci…
Spomínali ste Pomlé; v súvislosti s touto pýchou Šamorína mnohým „naskočí“ istý gastrofestival…
Áno, ide o Festival Pomlé, ktorý má tendenciu stať sa najnavštevovanejším kultúrnym a gastronomickým festivalom Horného
Žitného ostrova. Jeho posledný ročník prilákal štyri a pol tisíc
návštevníkov za dva dni, čo je, podľa mňa, úctyhodný výkon.
Zámerom podujatia je poskytnúť priestor pre umelecké súbory
rôznych žánrov a pre domácich i zahraničných vinárov na prezentáciu svojich produktov. Ale nie je to len a hodovaní – snažíme
sa zabezpečiť naozaj pestrý a hodnotný sprievodný program, aby
sa u nás každý cítil dobre. Okrem tohto festivalu mesto každoročne zorganizuje aj Rómsky kultúrny festival, ktorý sa taktiež
teší veľkej návštevnosti. Samozrejme, aj toto podujatie ponúka
okrem muziky a tanca aj prezentáciu tradičných remesiel, výstav
a workshopov pre hudobníkov. Nesmieme ale zabudnúť ani na
tradičné jarné a vianočné trhy.
S mestom Šamorín sa spája aj x-bionic® sphere. Čo všetko
tento športovo-rekreačný komplex priniesol do vášho
mesta?
Ak by som to mal v krátkosti zhrnúť: nové možnosti a profesionalitu. Keďže ide o rekreačný a športový rezort svetovej
úrovne s kapacitou pre 1 150 hostí. Ponúka možnosť venovať sa
až 27 olympijským športovým disciplínam, takže sme si museli
na to zvyknúť, že sa v Šamoríne každý mesiac konajú šampionáty,
kontinentálne, dokonca aj svetové majstrovstvá. V lete 2016 tento
unikátny športový komplex získal aj štatút Slovenského olympijského tréningového centra. Je veľkým prínosom pre naše mesto,
ktoré sa v minulosti preslávilo napríklad jazdeckými pretekmi.
Činnosť x-bionic® sphere na tieto tradície vlastne nadväzuje,
pričom prináša aj nové, doteraz nepoznané možnosti.
Prudký nárast obcí a miest v blízkosti väčších urbanizácií má aj svoj negatívny dopad – napríklad stúpajúce potreby na infraštruktúru. Ako sa s tým vyrovná Šamorín?
My staviame na plynulom rozvoji – to znamená, že obnova
a výstavba infraštruktúry prebieha neustále. Napríklad z vlastných zdrojov sa nám podarilo postaviť modernú športovú halu
a domov pre seniorov Ambrosia s kapacitou pre 36 osôb, ktorý
na budúci rok mienime rozšíriť. Ďalším naším projektom je
modernizácia budovy polikliniky, v ktorej sa okrem ambulancií
odborných lekárov nachádza aj stanica rýchlej zdravotnej pomoci a detská pohotovostná služba. V súčasnosti sa rozrastá aj náš
priemyselný park, stavajú sa nové výrobné haly, prichádzajú noví
investori. V mestskom cintoríne a v cintoríne mestskej časti Šamorín-Mliečno pribudli nové domy smútku, v poslednom období
sa nám podarilo zrekonštruovať približne 40-kilometrový úsek
8 www.frisko.media

X-BIONIC® SPHERE

VÝBER ŠPORTOVÉHO ODVETVIA

miestnych komunikácií, z vlastných zdrojov ročne obnovíme dve-tri ulice, vytvárame nové parkovacie miesta. Čo sa týka „zelených
investícií“, v Šamoríne sú už niekoľko rokov verejné priestranstvá
osvetlené LED technológiou. Najväčšou výzvou v budúcom roku
však pre nás bude zahájenie obnovy Koruny – reprezentatívnej
budovy bývalého kláštora uprostred mesta, na ktoré sme získali
z európskych fondov sumu vo výške približne milión euro.
Aký je demografický trend Šamorína?
Počet obyvateľov mesta stúpa, čo prináša aj nové výzvy, napríklad v oblasti školstva. Každý rok pravidelne investujeme do
obnovy našich škôl a materských škôl, čo je pre nás veľmi dôležité,
pretože počet našich obyvateľov v predškolskom a školskom veku
dosahuje až 2 500 osôb. Vďaka týmto snahám sa nám podarilo
rozšíriť kapacitu materskej školy na Školskej ulici o dve triedy
a čoskoro rozbehneme prestavbu materskej školy na Gazdovskom
rade. Ale i napriek týmto úspechom sme museli urobiť vážne
opatrenia, mám na mysli predovšetkým na zmenu všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa určuje školský obvod základných
škôl. Od 1. septembra 2018 prijímame do našich škôl len žiakov, ktorí majú miesto trvalého bydliska v Šamoríne. Čo sa týka
starostlivosti o starších ľudí, náš mestský úrad prevádzkuje okrem
už spomínaného domova pre seniorov aj opatrovateľskú službu
a prepravnú službu, takzvaný sociálny taxík.
Na záver rozhovoru vám ponúkame možnosť pozvať
našich čitateľov na kultúrne, športové alebo spoločenské
akcie do konca roka a v roku 2018. Na aké podujatie by do
Šamorína mali zavítať?
Tohto roku sú to určite tradičné vianočné trhy na Hlavnom
námestí, ktoré sa konajú od 14. do 16. decembra. Nevynechajte ani
budúcoročný Festival Pomlé a medzinárodné športové udalosti
v x-bionic® sphere. Ale ak koncom týždňa máte chuť na dobrú
muziku, ľudovú tancovačku či detský program, pozrite si kalendár
udalostí na našej oficiálnej webovej stránke, kde o všetkých aktualitách informujeme dvojjazyčne. Tešíme sa na vás!
Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová, Foto: Mestský úrad Šamorín

O

Šamoríne som sa prvýkrát dozvedela z básnických
zbierok s CD Rok v Šamoríne/Egy év Somorján a Šamorínske verše/Somorjai versek z dielne autorskej a partnerskej dvojice poetky Judity Kaššovicovej a bluesmana Juraja Turteva. Cítiť v nich pohodu letných podvečerov, keď
slnko zapadá nad nekončiacimi lánmi kukuričných polí, mäkko
sa dotýka prírody a ľudí a vábi k pobytu. Aj osobná návšteva
mestečka ma očarila – svojím životným rytmom, pulzujúcimi
kultúrnymi podujatiami a harmonickou symbiózou slovenského
a maďarského elementu, ktoré idú ruka v ruke životom tak prirodzene ako dýchanie.

Z histórie mesta
Listiny hovoria o Šamoríne po
prvýkrát v roku 1238 ako o osade
Villa Sancta Maria. Neskoršie pomenovanie z roku 1287 Zentmária naznačuje jasné prepojenie s dnešným
názvom mesta a vysvetľuje, prečo
sa podobizeň Panny Márie dostal aj
na erb mesta, na zástavu a pečiatku
z roku 1405, ktorou kráľ Žigmund
potvrdil osade darovanie privilégia
slobodného kráľovského mesta.
Tie mu zaručili tie isté práva ako
vtedajšej Bratislave. Koncom 14.
storočia sa mesto stalo centrom
obchodu Žitného ostrova a zásobovalo okolitý región priemyselným
tovarom. Prvý cech založili v roku
1555 kožušníci, neskôr mali vlastné
cechy aj krajčíri, hrnčiari, zámočníci, remenári, zlatníci, tkáči, nožiari,
výrobcovia mydla a obchodníci
s hovädzím dobytkom. Vývoj
mesta prerušili v 16. storočí turecké
vpády. Koncom 19. storočia žila
v meste prekvitajúca vrstva mešťanov a nastal rozmach vzdelávacích
a kultúrnych ustanovizní. V posledných rokoch
1. svetovej vojny a krátko po nej bol v meste ruský a taliansky
zajatecký tábor, ktorého jedinou zachovalou pamiatkou je lipová
alej vysadená zajatcami na dnešnej Pomlejskej ceste. Počas 2. sv.
vojny bolo zo Šamorína deportovaných asi 350 Židov.
Súčasnosť a pamätihodnosti
Šamorín patrí do okresu Dunajská Streda, počet jeho obyvateľov presahuje 12-tisíc. Tvorí ho päť častí – Šamorín, Bučuháza,
Čilistov, Mliečno, Kráľovianky a dve historické časti – Gančháza
a Šámot. Leží len 25 km od Bratislavy. V meste je aktívnych 50
neziskových organizácií a 265 podnikov, ktoré sa usilujú o vytvorenie partnerstva pre rozvoj mesta. Sídli tu 8 materských škôl,

5 základných škôl, dve gymnázia, Hotelová akadémia aj zariadenie pre seniorov. Mesto sa môže pochváliť dobrou občianskou
vybavenosťou. Návštevníci mesta si v jeho centre môžu pozrieť
kalvínsky kostol z 13. storočia, románsko-gotickú stavbu pôvodne zasvätenú Panne Márii, rímskokatolícky neskorobarokový
kostol Nanebovzatia Panny Márie z 18. storočia spolu s kláštorom
paulánov, klasicistický evanjelický kostol z konca 18. storočia aj
synagógu z roku 1912, ktorá je sídlom At home gallery. V bývalej
osade Šámot sa zachoval románsky kostolík sv. Margity Antiochijskej z polovice 13. storočia. Oplatí sa navštíviť aj Mestský vlastivedný dom s výstavou o šamorínskych tradíciách a remeselných
nástrojoch s interaktívnou ukážkou
FESTIVAL
ryžovania zlata. V parku Pomlé si
ALIKVÓTNYCH
zas možno posedieť na lavičkách
ZVUKOV
osobností Šamorína – napr. básnika
Lajosa Klimitsa, zakladateľa Žitnoostrovného múzea, pedagóga, etnografa Antala Khína, ornitológa Lajosa
Csibu, hudobného skladateľa Štefana
Németh-Šamorínskeho a ďalších,
z ďalekej aj nedávnej minulosti.

Raj pre športovcov
i turistov
Výstavbou vodného diela Gabčíkovo
došlo v katastri mesta k vytvoFESTIVAL POMLÉ
reniu Hrušovskej zdrže a prívodného kanála s ideálnymi podmienkami
na vodné športy a vodnú turistiku.
Vedie popri nich jedna z cyklistických tepien Európy – medzinárodná
Dunajská cyklistická cesta. Na kraji
Šamorína sa rozprestiera aj 10-hektárový lesopark Pomlé s náučným
chodníkom, kde miestni relaxujú a je
miestom organizovania mnohých
kultúrno-spoločenských podujatí
a festivalov. „Malý Žitný ostrov“ je
zas jedinečnou ukážkou zachovania
prirodzených porastov lužných
lesov. Po výdatnej dávke turistiky a športu sa návštevníci mesta
môžu posilniť gurmánskymi špecialitami Žitného ostrova v mnohopočetných malých „čárdách“, reštauráciách až po komplex Hotela Kormorán či nadštandardne vybudovaný x-bionic® sphere.
V Šamoríne to žije!
V meste sa pravidelne konajú domáce aj medzinárodné kultúrne podujatia, napr. Samaria – dni starej hudby, New Music at
Home, Letný hudobný večer, adventné a fašiangové koncerty,
Fašiangová slávnosť so 100-ročnou tradíciou v mestskej časti
Spracovala Stanislava Murínová
Mliečno, Festival Pomplé a Roma Fest.
Zdroj: www.samorin.sk
Foto: Mestský úrad Šamorín
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STRETNUTIE

"

V ATELIÉRI

Ja sa venujem
maľbe už odmlada, sympóziám
pre výtvarníkov
sa venujem už od
vysokej školy, teda
38 rokov.

"

Navštívil som
výtvarníka
Juraja Dolána,
ktorý mi porozprával
viac o svojich
umeleckých
predstavách
a plánoch
do budúcna.
Kedy ste začali s maľbou?
Už od malička som rád kreslil a maľoval všetko, čo som
videl okolo seba: zvieratá, stromy, jazero v dedine, kde som
vyrastal. Na základnej škole som začal kresliť svojich spolužiakov, rodinu aj susedov. Niektoré portréty mám zachované dodnes. Ako stredoškolák som robil figuratívne štúdie,
chodieval som do prírody a tam som pozoroval zmeny a hru
svetla i tieňa, ktoré som potom zachytil vo svojich akvareloch. Na Vysokú školu výtvarného umenia v Bratislave
som sa dostal na odbor monumentálnej maľby. Po ukončení
štúdia sa venujem okrem maliarstvu aj performanciám,
inštaláciám-objektom a taktiež multimediálnemu umeniu.
Vždy som sa rád konfrontoval a stretával iných umelcov-výtvarníkov, preto sa zrodila myšlienka zorganizovať sympóziá
pre výtvarníkov. Najprv na domácej pôde, neskôr už aj na tej
medzinárodnej.
Ako také sympózium prebieha?
Na medzinárodné sympóziá pozývame výtvarníkov
z celého sveta, ktorí určitú dobu spolu tvoria a vymieňajú
si názory. Usporadúvame prednášky a prezentácie na rôzne
témy. Umelci majú možnosť predstaviť svoju tvorbu. Cez
tieto aktivity spoznávame nielen jeden druhého, ale získame
poznatky aj o ich krajine, kultúre, jazyku. Niektoré sympóziá
sú tematické.

10 www.frisko.media

Sympózium je určené len odborníkom, alebo aj
verejnosti?
Sympóziá sú určené predovšetkým odborníkom. Avšak
veľmi radi spolupracujeme s miestnymi škôlkami a školami. Pozývame žiakov na návštevy, aby mohli vidieť, ako sa
zrodia obrazy, sochy a iné výtvarné diela. Často sa k nám na
jeden deň pridajú aj deti a z hotových detských prác potom
urobíme malú výstavu. Sympózium ukončíme vernisážou,
na ktorú vždy pozývame aj širokú verejnosť.
Kde všade ste sa zúčastnili na sympóziách?
Okrem domácich sympózií často chodievam do zahraničia,
kam ma pozývajú moji kolegovia. Bol som vo Francúzsku,
Slovinsku, Maďarsku, Rakúsku. Zo vzdialenejších krajín
môžem spomenúť Indiu, Egypt, Lýbiu a Irán. Boli to veľmi
zaujímavé pobyty. Keďže sa zaujímam o históriu, najzaujímavejšou bola cesta do Iránu – Perzie. Túto krajinu som navštívil štyrikrát. Moji iránski priatelia ma zobrali na exotické
miesta, do kolísky perzskej kultúry – Persepolisu. Mal som
možnosť vidieť starobylé mestá, architektonické skvosty, pamiatky dávnej kultúry. Ďalším silným zážitkom bola študijná
cesta do Indie. Sympózium, na ktoré ma pozvali, trvalo tri
týždne a potom som mal možnosť zostať tam ešte 5 mesiacov
a študovať indickú kultúru, históriu, prírodu a ľudí. Dostal
som sa k novým poznatkom, čo sa týka mimoeurópskej

a indoeurópskej kultúry. Mal som možnosť vidieť najstaršie
indické budhistické a nástenné maľby v Ajante v štáte Gujarat. Navštívil som hinduistické svätyne, bližšie som spoznal
učenie brahmanizmu a, čo ma skutočne zaujalo, bolo janaizmus. Návšteva týchto historických miest mi umožnila hlbšie
pochopiť súvislosti medzi jednotlivými kultúrami a spoznať
skutočné korene indoeurópskej kultúry. Po návrate domov
som tieto impresie preniesol do svojej tvorby.
Ste aktívnym organizátorom stretnutí umelcov.
Nemáte záujem vybudovať niečo aj doma?
Pred desiatimi rokmi sme spolu s manželkou kúpili dom
bývalej cirkevnej školy vo Veľkom Grobe. Prebehla veľká
rekonštrukcia, vybudovali sme bývanie pre seba a priestranný ateliér pre moju tvorbu. Obidvaja sa pohybujeme v umeleckej sfére, a preto po čase vznikla myšlienka vybudovať
priestor, kde by sme sa mohli stretnúť s našimi priateľmi
z oblasti výtvarného umenia, hudby, literatúry aj v rámci
sympózií. Toto sú zatiaľ len plány, čas ukáže, kedy a čo sa
z toho uskutoční.
Kde všade ste mali výstavy a kde možno vidieť vaše
diela?
Môžem spomenúť výstavy v Nemecku, Holandsku, Slovinsku, Francúzsku. Pri životnom jubileu som mal veľkú

výstavu v Mosonmagyaróvári a v Budapešti v Maďarsku.
Individuálne výstavy boli v meste Kairo, Port Side v Egypte,
v Teheráne, Tripolise v Lýbii v roku 1987 a 1989. V Indii
v mestách Bombay a Surat. Na Slovensku môžem spomenúť
poslednú výstavu v Banskej Bystrici v Galérii SNP v júli
2016. Ďalšie výstavy boli v Nových Zámkoch, v Trnave
v Galérii J. Koniarka. Nedávno som mal výstavu v bratislavskej Umelke. Často vystavujem aj v rámci spoločných výstav
s mladými a začínajúcimi kolegami. Mnohé moje diela možno vidieť v súkromných zbierkach doma aj v zahraničí.
Ako vidíte budúcnosť výtvarného umenia a čo by ste
odkázali mladým?
Dúfam, že ďalšie generácie budú mať aj naďalej záujem
o umenie, a nielen o výtvarné. Školy a iné kultúrne inštitúcie budú klásť väčší dôraz na umeleckú výchovu detí, aby
vychovávali senzitívnejších ľudí, ktorí citlivo reagujú na
dianie v spoločnosti. Umenie totiž vedie k humánnejšiemu
vnímaniu a riešeniu problémov v medziľudských vzťahoch
i v živote vôbec.

Za rozhovor ďakuje Matej Martinček
Foto: Matej Martinček
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Obec Cífer je najväčšia obec v našom regióne. Neustále sa rozrastá,
ale aj z historického hľadiska má čo ponúknuť. Tradícia z minulosti
má korene aj v súčasnosti.

Trnava
Cífer

CÍFER

Kostol sv. Michala archanjela

N

ajstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku
1291 a spomína sa v listine Ostrihomskej kapituly. Podľa nej bol Cífer dedičným, teda dávnejší
majetkom Lefantovskovcov, od 16. storočia patril
Ňáriovcom, neskôr Zičiovcom a viacerým zemianskym rodinám. Začiatkom 18. storočia získal Cífer trhové právo a stal sa
zemepanským mestečkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výšivkárstvom. S menom Márie Hollósy
a podpory vtedajšej grófky Šarloty Ziči sa spája založenie
výšivkárskej školy v roku 1892, v ktorej sa šilo dokonca pre
cisársky dvor vo Viedni. Krása výšiviek získala viacero svetových ocenení. Dlhú tradíciu v obci má aj folklór – prvopočiatky siahajú do roku 1919, kedy bol činný miestny dramatický
krúžok Jána Palárika. Dnes v Cíferi pôsobí Folklórna skupina
Cífer. Piesňami, tancami, zvykmi a krásnymi krojmi približuje verejnosti región v rôznych kútoch Slovenska, ale aj
v zahraničí. Odmenou za výsledky práce sú mnohé ocenenia
a čestné uznania. Spomedzi ďalších organizácií pôsobiacich
v obci spomenieme Spolok priateľov hudby, ktorý pripravuje
v Cíferi mnohé koncerty, ďalej Klub dôchodcov, spevácky
zbor založený v roku 1935, hasičský zbor, zväz záhradkárov či
zväz rybárov.

Pamätihodnosti obce Cífer
Spomedzi mnohých kultúrnych pamiatok, ktorými obec
oplýva, spomenieme rímskokatolícky Kostol sv. Michala
archanjela z roku 1936, už tretí v poradí na tomto mieste, rímskokatolícku faru z roku 1812, neogotickú kaplnku na cintoríne, pomník padlým v 1. svetovej vojne z roku 1928, kaplnku
12 www.frisko.media

Sedembolestnej Panny Márie zo 17. storočia, kríž z roku 1807
nachádzajúci sa na cintoríne, sochu sv. Vendelína z roku 1755,
kaplnku sv. Cyrila a Metoda z roku 1944 a kaplnku sv. Jána
Nepomuckého z roku 1735, sochu sv. Jána Nepomuckého
z roku 1799 pred kostolom či budovu kaštieľa.

Kúpalisko Pác

Výšivky

Súčasný ráz obce Cífer
Obec Cífer leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, preteká ním potok Gidra. Spolu s miestnymi časťami
Pác a Jarná, ktoré k obci patria, má 4 275 obyvateľov – je tak
najväčšou obcou Trnavského okresu. V obci je rozvinuté poľnohospodárstvo, strojárska a potravinárska výroba. Obec má
veľmi dobré železničné a cestné spojenie s Bratislavou a Trnavou. Čo sa týka občianskej a technickej vybavenosti, v obci
sa nachádza základná a materská škola, ambulancia všeobecného, detského a zubného lekára, pošta, bankomat, knižnica,
telocvičňa, multifunkčné ihrisko, štadión, viaceré reštauračné
zariadenia, predajne potravín textilu, papiernictvo, kvetinárstvo, predajňa zmiešaného tovaru, verejný vodovod a kanalizácia, zberný dvor. Sídli tu závod I.D.C. LOLLY, výrobca
čokolády a cukroviniek. Poskytuje zamestnanie približne 145
obyvateľom obce Cífer a okolia. Medzi ďalší významný podnik
v obci patrí BIOMIN a.s., zaoberajúci sa výskumom, vývojom,
výrobou a predajom liečiv, potravinových a krmivových doplnkov. V obci pôsobia viaceré športové kluby, futbalový klub
ŠK Cífer, hádzanársky TJ Sokol Cífer, šachový klub Cífer,
Canis klub Cífer. V obci sa celoročne konajú mnohé kultúrne,
spoločenské a športové podujatia a aktivity.
Spracovala Natália Krosnerová, Zdroj a foto: www.cifer.sk
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Z REGIÓNU

VČERA A DNES

VČERA – poddanská obec opradená povesťami

H

Autor: Alžbeta Molnárová
Zdroje: www.trebatice.sk

Obec Trebatice,
ktorá sa
nachádza
neďaleko
kúpeľného
mesta Piešťany,
odhaľuje
zaujímavú
históriu
a starosta obce
Juraj Valo
predstavuje
plány obce na
rok 2018.

14 www.frisko.media

istória obce Trebatice siaha až do
dávneho praveku. Najstaršie osídlenie
dokumentujú nálezy kostí mamuta
z mladšieho paleolitu. Pamiatky sa
našli z mladšej doby bronzovej a zo staršej doby
bronzovej. Z 2. a 3. storočia sú sídliskové nálezy
z doby veľkomoravskej. Prvá písomná zmienka o obci je zaznamenaná v listine zoborského
opátstva z roku 1113. Názov obce sa menil. Od
roku 1113 sa nazývali Trebeta, od roku 1298
Trebata, od roku 1773 Trebaticze, po maďarsky
Trebete, Vágterbete a od roku 1918 po slovensky
Trebatice.
O vzniku obce koluje niekoľko povestí. Podľa
jednej cez trebatický chotár kedysi dávno tiekol
Váh – rieka pltníkov. Jeden z nich vraj uviazol
na plytčine, prezrel si blízke okolie, zapáčilo sa
mu a neskôr sa sem vrátil s rodinou, priateľmi
a založili osadu, ktorú pomenovali podľa prvého
pltníka, menom Trebatický. Iná povesť sa viaže
k neďalekej obci Stráže, kde naši predkovia museli
chodiť na stráž. Spojením slov treba-íci na stráž
údajne vznikol názov Trebatice.

Trebatice

Trnava

V

posledných desaťročiach Trebatice prešli veľkými zmenami. Obyvateľom k spokojnosti slúžia takmer všetky
inžinierske siete, vzhľad obce sa zlepšil, obchodná sieť
sa rozšírila. Na území bývalej tehelne, neskôr skládky
komunálneho odpadu bola vybudovaná motokárová dráha. V roku
2007 bol daný do užívania Areál zdravia – viacúčelové športovo-spoločenské centrum obce.

kostol sv. Štefana kráľa

Život obce Trebatice v roku 2018
Rok 2018 je za dverami, a preto sme sa spýtali starostu obce
Trebatice Juraja Vala na plánované aktivity, športové a kultúrne
podujatia na rok 2018.
„Kalendár kultúrnych a športových podujatí na rok 2018 s obsadením
jednotlivých účinkujúcich na kultúrnych podujatiach bude zostavovať na
základe schváleného rozpočtu na rok 2018 v januári budúceho roku Komisia kultúry, športu a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve v Trebaticiach,
avšak už i dnes sú známe niektoré termíny,“ hovorí Juraj Valo. Zároveň
dodáva, že v investičných plánoch obce sú zaradené aj aktivity ako
rekonštrukcia verejného osvetlenia na LED systém, cyklotrasa Piešťany – Vrbové či rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt.

Kapustové hody v Trebaticiach
sú o folklóre, ale i gastronomických špecialitách.
Areál motokárovej dráhy každoročne počas
trebatickcýh hodov praská vo švíkoch.

Známe termíny kultúrnych
a športových podujatí na rok 2018

Hlavná ulica v 60. rokoch 20. storočia

29. 7. 2018 – Memoriál Petra Minárecha
X. ročník bežeckých pretekov s medzinárodnou účasťou, kde boli
v roku 2017 pokorené traťové rekordy bežcom z Kene a bežkyňou
z Maďarska.
17. – 19. 8. 2018 – Tradičné svätoštefanské hody
Piatok a sobota – hudobný festival s atraktívnymi interprétmi
slovenskej a českej hudobnej scény.
16. 9. 2018 – Kapustové hody
XI. ročník hodov zameraných na folklór. Tešiť sa môžete aj na
návrat do histórie Trebatíc, prezentáciu trebatického kroja či vystúpenie folklórnych súborov a dychovej hudby.

Od svojho vzniku boli Trebatice poddanskou
obcou a patrili panstvu Beckovského hradu.
Neskôr, až do zrušenia poddanstva, nitrianskemu
biskupstvu. Trebatice patrili do krakovianskej
farnosti, preto sú spomínané v roku 1258 v súvislosti s prisúdením tejto zeme zoborskému opátovi
Petrovi nitrianskym biskupom Vincentom.
Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, no v roku 1753 sú obyvatelia spomínaní
ako pestovatelia kapusty, vďaka čomu si vyslúžili
prezývku „kapustári“.

Piešťany

DNES – obec žijúca športom a kultúrou

Trebatičanov prezývajú „kapustári“ – v minulosti sa v Trebaticiach
vo veľkom pestovala kapusta, a to nielen pre vlastnú potrebu obyvateľov, ale aj pre potreby nášho regiónu. Súčasťou podujatia je predaj
výrobkov vyrábaných výhradne z kapusty. Obec organizuje hody
v spolupráci s miestnou organizáciou JDS.

Hlavná ulica v súčasnosti

Tešiť sa môžete aj na tradičné podujatia ako Oslavy dňa matiek,
Juniáles či Vianočné trhy.

Kaplnka sv. Štefana
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PRÁVA MIEST A OBCÍ

PRESADZUJEME

oprávnené záujmy územnej samosprávy
Regionálne Združenie miest a obcí
Žitného ostrova (ďalej len ZMOŽO) so
sídlom v Dunajskej Strede je záujmovým
združením na presadzovanie postavenia
a práv miest a obcí dotknutého územia.
Bolo založené na ustanovujúcej schôdzi
dňa 26. júna 1992 v Dunajskej Strede
a zaregistrované na Ministerstve
vnútra SR podľa zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. Zakladajúcimi
členmi boli mestá a obce z územia
Žitného ostrova a jeho okolia,
z okresov Dunajská Streda, Galanta,
Nové Zámky a Komárno. Po vzniku
regionálnych združení v okresoch
Nové Zámky, Galanta a Komárno sa
viaceré mestá a obce z týchto okresov
rozhodli vystúpiť zo ZMOŽO a pôsobiť
v príslušnom združení svojho okresu.
V súčasnosti má ZMOŽO 91 členov
z troch okresov a patrí medzi najväčšie
regionálne združenia na Slovensku.
Zastúpenie obcí podľa okresov je
nasledovné: Dunajská Streda – 65 obcí
a miest, Komárno – 23, Galanta – 3.
Členstvo v združení je dobrovoľné.
Činnosť je hradená z členských
príspevkov.
16 www.frisko.media

Z

druženie miest a obcí Žitného ostrova sa
od svojho vzniku snaží obhajovať spoločné záujmy všetkých združených sídiel.
Presadzuje oprávnené záujmy územnej
samosprávy do legislatívneho procesu, vyjadruje
sa k pripravovaným legislatívnym predpisom,
ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú obcí a miest.
Je koordinačným, iniciatívnym a metodicko-informačným orgánom združených miest a obcí,
zastupuje svojich členov vo vzťahu k orgánom
štátnej správy všetkých stupňov, vláde SR, zákonodarným orgánom a medzinárodným organizáciám v otázkach ochrany ich práv a záujmov.
ZMOŽO plní najmä tieto úlohy: zjednocuje
postup obcí pri plnení im zverených kompetencií
a práv, organizuje a uskutočňuje stretnutia zástupcov samosprávnych orgánov obcí, na požiadanie
obcí vykonáva koordináciu pri zabezpečovaní
a riešení regionálnych problémov, vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozpočtového hospodárenia, spracúvania kompetencií rozvoja sídiel a regiónov,
obhajuje záujmy a práva svojich členov (v prípade
potreby aj na justičných orgánoch) a predkladá
svoje stanoviská a návrhy riešenia problémov
zastupiteľským zborom a štátnym inštitúciám.
Združenie navonok zastupuje predseda združenia, ktorého volí snem združenia. Od roku 2010
funkciu predsedu zastáva Ing. Oskar Bereczk,
starosta obce Dolný Bar. Radu združenia okrem
predsedu tvoria: Jozef Haris, starosta obce Nesvady – podpredseda združenia, JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta Dunajská Streda, Gábor Bárdos,
primátor mesta Šamorín, JUDr. Samuel Lojkovič,

primátor mesta Veľký Meder, JUDr. Tibor Fehér,
starosta obce Nový Život, Mgr. Ladislav Balódi,
starosta obce Vydrany, Ladislav Gódány, starosta
obce Kostolné Kračany, Ing. Szitási František,
starosta obce Lehnice, Lajos Berner, starosta obce
Janíky, Bc. László Bacsó, starosta obce Topoľníky, Árpád Horváth, primátor mesta Kolárovo,
Ing. Iveta Feketeová, starostka obce Okoličná na
Ostrove a Imre Farkas, starosta obce Jelka.
Medzi hlavné priority združenia v roku 2017
patrilo vyriešiť dlhotrvajúci problém ochrany
proti komárom v letnom období. Združenie sa
podujalo na zabezpečenie striekania proti komárom v najviac postihnutých oblastiach regiónu.
ZMOŽO iniciovalo vznik legislatívnej normy na
účinnú ochranu proti komárom so zabezpečením
jej finančného krytia. Sústavne sleduje a vyhodnocuje skúsenosti z aplikácie nového zákona o odpadoch v praxi a navrhuje riešenia na vzniknuté
problémy.
Združenie sa snaží všestranne pomôcť svojim
členom zaviesť elektronickú komunikáciu, elektronickú formu administratívnych úkonov medzi
občanmi, podnikateľmi a orgánmi verejnej správy.
Takéto elektronické služby šetria čas, peniaze aj
energiu občanov a právnických osôb.
Na nadchádzajúcom sneme združenia sa má prijať návrh na vytvorenie sociálneho fondu združenia. Prostriedky zo sociálneho fondu sa budú môcť
použiť na pomoc v ťažkých životných situáciách
členov štatutárnych zástupcov členských obcí
a miest.

Galanta
Dunajská
Streda

Komárno

V súčasnosti
má ZMOŽO 91
členov z troch
okresov a patrí
medzi najväčšie regionálne
združenia na
Slovensku.

Oskar Bereczk, predseda ZMOŽO
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ČO UŽ PONÚKA VÁŠ OSOBNÝ SPRIEVODCA REGIÓNOM
Webový portál GoWest má za sebou
prvé tri mesiace života. Počas tejto
doby sa stal novou základňou pre
informácie v regióne. Na ďalších
riadkoch vám ponúkneme rýchly
prehľad obsahu, ktorý sa nachádza na
stránkach GoWest.sk.

a vzdelávacím inštitúciám. Snažíme sa pomôcť žiakom
a ich rodičom získať prehľad o dostupných informáciách zo
všetkých typov škôl. Keďže v súčasnom období je aktuálna
téma výberu stredných škôl, veríme, že stránky svojím
obsahom pomôžu študentom v ich smerovaní do nasledujúcich rokov. Zamestnávatelia so záujmom o duálne
vzdelávanie môžu získať prehľad o situácii v školských
zariadeniach a naviazať kontakty na spoluprácu a kvalifikované vzdelávanie vo svojom obore. Veríme, že potešia aj
údaje o školských internátoch, či umeleckých školách.

estovný ruch a propagácia regiónu v oblastiach
sú populárnou časťou stránky. Medzi najnavštevovanejšie rubriky partia BODY ZÁUJMU. Tie
predstavujú návštevníkom zaujímavé miesta
v regióne s prehľadným zobrazením. Pri každom záujmovom bode sú návštevníkovi zobrazené i ďalšie druhy
atraktivít v jeho okolí a vzdialenosť k nim.
Neodmysliteľnou súčasťou cestovného ruchu sú
UBYTOVANIE a GASTRONÓMIA. Tu predstavujeme
lokálnych aktérov. V regionálnych službách vidíme veľký
potenciál rozvoja, preto sa samostatne venujeme tejto časti
portálu a priebežne pripravujeme nové funkcie.

PODUJATIA sú jednou zo základných častí portálu
GoWest. Keďže sú často sledované na prenosných smart
zariadeniach, ale aj stolových počítačoch, dôraz bol kladený
na ich prehľadnosť. Z tohto dôvodu je možné zobrazovať
ich viacerými spôsobmi a prehľadne ich filtrovať podľa
záujmu návštevníka. Dbáme na priebežnú aktualizáciu
dát a chystáme viacero noviniek, ktoré rozšíria možnosti
vychutnať si kultúrnu atmosféru v regióne.

C

CYKLOTRASY sú znovuobjaveným fenoménom
súčasnej doby. Milovníci cyklistiky si môžu vybrať z množiny trás, prehľadne členených podľa dĺžky a náročnosti.
Zoznamy cyklotrás sa priebežne dopĺňajú. Popri trasách sú
zobrazované mnohé zaujímavosti, ktoré by vás mohli inšpirovať k plánovaným zastávkam. Z okolia trás sú dostupné aj fotografie. S novou sezónou 2018 sú pripravované aj
inovatívne zobrazenia. Veríme, že sa máte na čo tešiť.
MESTÁ A OBCE REGIÓNU majú na portáli priestor
vyhradený na ich profil, fotogalériu, občiansku vybavenosť,
podujatia a atraktivity v ich okolí. Táto rubrika patrí medzi
nové, avšak v spolupráci s primátormi a starostami obcí
už pre návštevníka obsahuje množstvo informácií, ktoré
doposiaľ neboli koncentrované na jednom mieste.
Pokiaľ hľadáte služby, je tu pre vás sekcia OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ. Okrem palety mnohých kultúrnych
či komerčných služieb sme nezabudli ani na zastúpenie
v sociálnej oblasti. Miesto pre svoj profil tu našli domovy
sociálnych služieb z celého regiónu.
Oblasť pre VZDELÁVANIE je venovaná školám
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REGIONÁLNI PRODUCENTI sú naši favoriti, ktorým sa snažíme na portáli GoWest pomáhať. Našou úlohou je propagovať povedomie o produktoch vyrábaných
a dostupných v našom regióne. Máme záujem, aby sa čo
najviac kvalitných produktov dostalo do domácností počas
výletov alebo plánovaných udalostí a podujatí. V súčasnosti
sa nám podarilo uchopiť základ tejto skupiny a veríme, že
pripravované funkcie pomôžu rozšíriť už čoskoro ich rady.

Zastavte sa na chvíľu
a objavujte krásy
a podujatia v regióne
www.gowest.sk
BODY ZÁUJMU
UBYTOVANIE A GASTRONÓMIA

Dostupné na rôznych zariadeniach:
PC, tablet, smartfón

CYKLOTRASY
MESTÁ A OBCE REGIÓNU
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Interaktívne vyhľadávanie: udalosti, produkty,
služby, školy a organizácie v regióne

VZDELÁVANIE

Rýchla navigácia prostredníctvom mapy

PODUJATIA

Snímanie kódov na informačných bodoch

REGIONÁLNY PRODUCENTI
ČLÁNKY

KDE? / ČO?

KEDY?

HĽADAŤ

ČLÁNKY sú novým prírastkom portálu. Pokiaľ práve
vás zaujímajú regionálne či lifestylové informácie, bude
táto rubrika vašou obľúbenou. V tejto časti sa rovnako
nachádza digitálny archív časopisu friško. Články s miestnym obsahom sú postupne prepájané na aktérov a miesta
konania. Súčasťou obsahu sú krásne digitálne galérie
s fotografiami.
Kam smerujeme? Veríme že k lepšiemu regiónu.
Ďakujeme partnerom projektu, cieľavedomým regionálnym aktérom a jednotlivcom, ktorí využívajú platformu
GoWest. Dopĺňame a budujeme jeho nové funkcie, snažíme sa zlepšovať komfort návštevníkov. Využívame pomoc
nových digitálnych technológií a máme pripravených
niekoľko noviniek. Nechceme robiť nudný katalóg. Názov
GoWest má evokovať túžbu po poznávaní a veríme, že sa
naša myšlienka postupne naplní.

GO WEST je inovatívny webový portál pre podporu verejno-súkromného partnerstva,
ktorý návštevníkovi ponúkne interaktívne zobrazenie informácií, udalostí a podujatí
v regióne s previazaním na body záujmu. Ponúkne mu možnosti spoznať región
na kolesách alebo peši s voliteľným vyhľadávaním udalostí okolo trasy.

team GoWest
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Chcete sa zdokonaliť
v cudzích jazykoch?

Skúste to
s LIBRE a PONS!

C

udzojazyčná beletria LIBRE prináša čitateľom adaptácie diel
svetových velikánov a tiež príbehy pre deti. Najväčšia edícia
vekovo prispôsobenej jazykovej beletrie je dostupná v piatich
svetových jazykoch: v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine
a španielčine. V rámci každého jazyka sú potom tituly odstupňované podľa náročnosti textov a gramatiky a súčasne aj podľa veku čitateľov na tri skupiny:
•
•
•

KAM NA
STREDNÚ
ŠKOLU?

pre deti vo veku 5 – 10 rokov,
pre staršie deti vo veku 11 – 16 rokov,
pre čitateľov nad 16 rokov.

www.raabe.sk/libre

J

azykové učebnice a slovníky PONS predstavujú na slovenskom
trhu moderný prístup k samoštúdiu cudzích jazykov, ktorý sa
okrem klasických foriem opiera aj o celkom nový spôsob výučby,
tzv. vizuálne učenie sa cudzích jazykov – na základe obrázkov. Momentálne RAABE ponúka z PONS učebnice a slovníky v angličtine
a nemčine od jazykovej úrovne A1 až po B2. Tvárami jazykovej literatúry PONS sa stali obľúbené herečky Zuzana Vačková a Karin Haydu.
www.pons.sk

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Heydukova 12 − 14
811 08 Bratislava
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(t) +421/2/32 66 18 50
abo@raabe.sk
raabe@raabe.sk

www.pons.sk
www.raabe.sk
www.raabe.sk/libre

VEĽKÝ PREHĽAD STREDNÝCH
ŠKÔL V TRNAVSKOM KRAJI
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V

ýber strednej školy je pre mladého človeka dôležitým
životným rozhodnutím. Naznačuje smer, ktorým
sa bude uberať jeho profesijný život. Hoci existujú aj
výnimky – ľudia, ktorí po strednej škole „presedlali“
a „vyhodili výhybku“ svojho pracovného smerovania tak, že sa
okolie nestačilo diviť, a presadili sa na trhu práce v úplne inej
oblasti. To však záleží od povahy mladého človeka, jeho vôľovej
výbavy, motivácie. Keď sa chce, nič nie je nemožné! Avšak
spravidla platí, že isté typy stredných škôl sú skladbou učebného
obsahu viac vybavené napr. na pokračovanie v štúdiu na vysokej
škole, majú posilnenú výučbu predmetov, z ktorých sa robia
prijímacie pohovory na vysoké školy a pod. Iné sú zas väčšmi
prepojené na prax. Existujú dokonca také, ktoré v rámci duálneho vzdelávania úzko spolupracujú s potenciálnymi zamestnávateľmi v okolí, takže si škola a firma zladia svoje požiadavky na
profilovanie učebného odboru a žiaka teoreticky, ale aj prakticky
„vybavia“ pre potreby konkrétnej pracovnej pozície v konkrétnej
firme. Žiak tak po ukončení práce nevstúpi na pracovný trh
neisto, s možnosťou zlyhania pri hľadaní si prvej práce, naopak –
dostane podporu a prísľub istoty do rozbiehajúceho sa „real life“.
Výber strednej školy by sme nemali nechávať na náhodou.
Naopak, s dostatočným predstihom by mala zasadnúť rodinná
rada (rodičia + potomok) a diskusia o túžbach a očakávaniach
každej zúčastnenej strany môže začať. Rýchlo to majú za sebou
tam, kde potomok už od útleho detstva presne vie, čo chce robiť,
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a rodičia sú mu v tejto snahe maximálne nápomocní. Pomerne
rýchlo to ide aj tam, kde dieťa pozná svoje silné a slabé stránky,
rodičia spoznali jeho talent, vedia, čo ho baví a robí šťastným,
majú prehľad o školách v kraji a tému práce a profesijného smerovania neotvárajú v rozhovoroch po prvýkrát. Niekedy je však
predstava taká hmlistá, až sa v nej dieťa načisto stratilo. Mohol
by nasledovať scenár, že starší a skúsenejší oznámi – a hotovo! Elegantnejším a k harmonickému spolužitiu smerujúcim
riešením je, ak má rodič poradný a vysvetľujúci hlas (!) a spolu
s potomkom sa snažia prísť na to, čo dieťa baví, na čo má talent,
aké sú reálne možnosti na jeho úspešné uplatnenie sa a pod. Bez
takejto debaty (hoci aj na viac sedení) sa môže stať, že niekto
ostane nešťastný (rodičia, ak si pre svoje dieťa predstavovali inú
školu a iný vysnívaný džob), alebo adolescent, ktorý si to v (tých
pre neho nesprávnych) školských laviciach odsedí.
Hoci by diskusia mohla byť miestami búrlivá, nezabúdajme
sa pýtať: O koho živote sa teraz vlastne rozhoduje? Máme jasno
v tom, či má práca baviť a motivovať, alebo ju zredukujeme na
nevyhnutné zlo, z ktoré nám plynú peniaze? Nie je všade navôkol už priveľa právnikov, manažérov, obchodných zástupcov
a pod. – aká je reálna šanca, že sa pre pretlak v profesii v mieste,
kde chce mladý človek v budúcnosti žiť, naozaj uplatní? Do akej
miery sa pri výbere povolania a školy rozhodujeme na základe
tradícií predchádzajúcich generácií a do akej sa naše očakávania
prispôsobili novej dobe 21. storočia? A čo takto byť vizionármi

a predstaviť si, ako bude pracovný trh vyzerať o 5 až 10 rokov?
Lebo v tom čase sa z mladého žiaka, študenta stane zamestnanec/podnikateľ, ktorý sa po skončení školy bude mať chuť vrhnúť do svojho prvého zamestnania. Nezabúdajme aj na to, že nie
každý človek potrebuje k životnému šťastiu nekončiaci kariérny
rast a pozíciu v nadnárodnej korporácii.
No a nakoniec, nie však v poslednom rade, aj naša krajina,
konkrétne my všetci, potrebujeme aj tých, ktorí na trhu práce
poctivo a každodenne vykonávajú svoju „mravenčiu robotu“.
Načo nám bude x-tý obchodný manažér, ktorý nám predá materiál na dom, keď nebude toho, kto by nám ho (kvalitne) postavil?
Kto nás odvezie vlakom či MHD, kam potrebujeme? V poslednej dobe ľudia radi debatujú o gastronómii, je však na trhu práce
dostatok ľudí, ktorí by nás v reštaurácii obslúžili a uvarili? A keď,
nedajbože, ochorieme, kto nám v nemocnici poskytne potrebnú
základnú starostlivosť? Neraz sa práve vyučený murár, stolár,
elektrikár a pod. majú kráľovsky – ich práca je vysoko žiadaná,
zákazkami majú prepchaný diár, im nehrozí tak ľahko, že skončia
na úrade práce. Aj odborné profesie a drobní remeselníci si zaslúžia adekvátne finančné a spoločenské ohodnotenie a rešpekt,
bez nich by sa z našej spoločnosti stala farebná bublina bez ukotvenia. A život v lietajúcej bubline nemusí byť vždy tak úžasný.
Rozhodovanie o škole, do ktorej vaše dieťa končiace základnú školu nastúpi, je vlastne pohľadom do budúcnosti na jeho

životné šance. Nemusí to však byť veštenie z gule. Stačí mať
dostatok informácií – o potomkovi a o školách. S tým prvým
vám neporadíme, ale so strednými školami v Trnavskom kraji
áno. Berte ho, prosíme, ako stručný prehľad, ktorý vám má
pomôcť zorientovať sa. A následne sa zas a znova pýtajte (priamo
na školách) a zháňajte referencie (ideálne od rodičov detí, ktoré
už tú ktorú školu navštevujú).
Ako je to so školami v Trnavskom kraji, sme sa opýtali Ivety
Belányiovej, riaditeľky odboru školstva a telesnej kultúry Trnavského samosprávneho kraja: „Úlohou Trnavského samosprávneho
kraja v oblasti stredoškolského vzdelávania je okrem zabezpečenia
vhodných materiálno-technických podmienok aj úloha vytýčiť strategické ciele a koncepcie rozvoja pre jednotlivé typy škôl. Našou snahou
je usmerňovať rozvoj stredných škôl tak, aby ich vzdelávacia ponuka
korešpondovala s potrebami zamestnávateľských organizácií v našom
regióne, výsledkom čoho je vysoká uplatniteľnosť absolventov študijných a učebných odborov.“
Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 50 stredných
škôl, z toho 16 gymnázií a 34 stredných odborných škôl. Poďme si na ne posvietiť. Okrem základných informácií nájdete
v prehľade aj webovú stránku každej školy, kde si môžete zistiť
dodatočné informácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa správne.
Držíme vám v tom palce!

redakcia friško
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STREDNÉ ŠKOLY – STREDNÉ ODBORNÉ
ŠKOLY – PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE:
Stredná odborná škola obchodu
a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta

ry mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik,
mechanik opravár – stroje a zariadenia, autoopravár – mechanik, obrábač kovov a elektromechanik – úžitková technika sú zárukou uplatniteľnosti absolventov školy na trhu
práce. Súčasťou školy je zváračská škola, ktorá aj pre žiakov
zabezpečuje zváračské kurzy. Škola spolupracuje aj s Pedagogicko-psychologickou poradňou a ÚPSVaR Hlohovec. Žiaci
sa zapájajú do športových, odborných súťaží, kultúrnych
akcií. Z radov zamestnávateľov spolupracuje škola s: Bekaert
a.s. Hlohovec, SDT Leopoldov, Kovex Šulekovo, Vakuumschmelce Horná Streda, Vakuumtechnik Šulekovo, Bayern
Center Hlohovec, Kopax Hlohovec, Mikos Hlohovec, Auocentrum Hlohovec, Poľnohospodárske družstvo Hlohovec.

www.sosoasga.edupage.org

Stredná odborná škola technická,
Stredná odborná škola stavebná
s vyučovacím jazykom maďarským Kračanská cesta 1240/36,
Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,
Dunajská Streda
Dunajská Streda – Dunaszerdahely
www.sosstavds.sk
Svojím vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom
maďarským sa orientuje na prípravu odborníkov v stavebných profesiách murár, maliar, inštalatér, tesár a stolár.
Ponuka je obohatená o profesiu záhradníctvo – viazačstvo
a aranžérstvo. Absolventi týchto 3-ročných a 4-ročných
odborov môžu po získaní výučného listu pokračovať dennou
formou štúdia, alebo v štúdiu popri zamestnaní a získať maturitu v odbore stavebníctvo. Odborný výcvik sa vykonáva
hlavne vo vlastných dielňach, čiastočne u vybraných podnikateľov stavebných profesií, s ktorými škola spolupracuje.
Tými sú mnohí súkromní podnikatelia stavebných profesií,
hlavne v malých podnikoch. Na škole je pestrá ponuka krúžkov (najviac úspešné sú informatika a fitnes).
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Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36,
Dunaszerdahely

Škola ponúka učebné a študijné odbory v odvetví gastronómie a služieb, a to študijné odbory: hotelová akadémia, obchod a podnikanie; učebné obory: cukrár – kuchár,
kuchár, čašník, servírka, kaderník. Súčasťou školy sú aj
odborné pracoviská praktického vyučovania, v ktorých
žiaci vykonávajú odbornú prípravu. Pre žiakov počas štúdia
zabezpečuje odborné stáže v Českej republike, na Cypre
a v Grécku. Spolupracuje s týmito zamestnávateľmi: Kúpele
Piešťany, Fermo s.r.o. Tešedíkovo, Petro Cars s.r.o. Galanta,
Autoservis A-EK & Emil Kubovič Pavlice, Autoservis Marián Hrabinský Pusté Úľany, Motor-Car Bratislava, Reštaurácia Romantik Dolná Streda, Penzión G & G Šaľa, Penzión
Európa Diakovce, Hotel Galanta a iné gastro zariadenia
v okolí.

www.sosds.sk
V dunajskostredskom okrese má dominantné postavenie
v príprave odborníkov pre strojárske profesie už od roku
1989. Je to jediná stredná odborná škola v okrese Dunajská
Streda, poskytujúca technické, elektrotechnické a strojárske
vzdelanie v maďarskom i slovenskom jazyku. Dobré priestorové, prístrojové a personálne zabezpečenie v odboroch
mechanik nastavovač, mechanik počítačových sietí predurčuje škole dobrú perspektívu a uplatniteľnosť absolventov
na trhu práce. Náležitú pozornosť škola venuje aj príprave
absolventov v odboroch obrábač kovov, strojárska výroba,
výroba konfekcie, mechanik elektrotechnik a pripravovanom odbore mechanik – mechatronik. V rámci odborného
výcviku škola spolupracuje so strojárskymi podnikmi, ktoré
majú o absolventov školy záujem aj do budúcnosti, a to:
Wertheim, Hydraulika, C2i, Schindler v Dunajskej Strede,
RPC Veľký Meder, Mevis v Šamoríne. Škola sa zapája do
rôznych predmetových súťaží aj ich organizuje (ZENIT
v odbore strojárstvo a elektrotechnika, matematický Klokan,
športové súťaže), navštevuje odborné výstavy (Strojársky
veľtrh v Brne, Strojárska výstava v Nitre) a zapája sa do
mnohých progresívnych pedagogických projektov (napr.
Výučba na vysokej úrovni, Otvorená škola a pod.).

Stredná odborná škola,
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
www.sossenica.sk, www.sosse.edupage.org

Stredná odborná škola technická,
F. Lipku 2422/5, Hlohovec
www.sosthc.edupage.org
Vzdelávací program školy tvoria technické odbory so
zameraním na automobilový a strojársky priemysel. Odbo-

Učebné a študijné odbory sú zamerané najmä na služby. Vzdelávacia ponuka je v odboroch: kozmetik, čašník,
obchodný pracovník, technik energetických zariadení
budov, autoopravár – mechanik, mechanik opravár – stroje a zariadenia, murár, inštalatér, čašník, servírka, kuchár,
kaderník, cukrár – kuchár, praktická žena a stavebná výroba.
Na teoretické a praktické vyučovanie využíva škola vlastné
priestory a dielne. V rámci projektu Enersol SR – ČR škola
pravidelne, opakovane spolupracuje s partnerskými školami
v ČR. Na medzinárodnej úrovni spolupracuje aj so školami
v Maďarsku a Švajčiarsku. Zo zamestnávateľov sú to: NAD-RESS, a.s., Senica, Hílek, a.s., Senica, Mercedes Motorcar
v Bratislave, Volvo Truck Senec, Volkswagen Bratislava,
Jednota COOP, Senica, Bratislavská vodárenská spoločnosť
a.s., Bratislava.
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Stredná odborná škola
elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
www.sosegbely.edupage.com

sú schopní samostatne vykonávať práce konštrukčného,
technologického, prevádzkového, výrobného a riadiaceho
charakteru. Cieľom je vychovávať plnohodnotných strojárov,
ktorí sa adaptujú do pracovného prostredia s najnovšími
poznatkami z oblasti strojárskej technológie, automatizácie,
merania a technického kreslenia. Všetci absolventi nachádzajú pracovné uplatnenie v podnikoch skalického regiónu,
predovšetkým vo firme INA SKALICA, spol. s r.o. Študijné
odbory pripravujú absolventov aj na štúdium na vysokých
školách. Vzdelávacia ponuka školy je v odboroch: strojárstvo, mechanik nastavovač, mechanik opravár – stroje
a zariadenia, obrábač kovov a mechanik mechatronik. Škola
je zapojená do duálneho systému vzdelávania – hlavným
partnerom v odbornom vzdelávaní aj v systéme duálneho vzdelávania je Schaeffler Skalica, spol. s r.o. (napríklad
každoročné organizovanie súťaže v technických zručnostiach
Mladý technik). Spolupracujúcim zamestnávateľom je aj
Didaktik Skalica.

Vzdelávacia ponuka školy je v odboroch: mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, mechanik – mechatronik, elektromechanik, murár, krajčír, stavebná výroba,
výroba konfekcie. Počas štúdia môžu žiaci získať vodičský
a zváračský preukaz. V rámci dlhoročnej – neformálnej
spolupráce majú žiaci možnosť zúčastňovať sa projektov
a súťaží vyhlasovaných Volkswagenom pre partnerské školy
a navyše tu počas štúdia praxovať, brigádovať a vytvoriť si
cestu pre zamestnanie sa v tejto renomovanej spoločnosti.
V rámci medzinárodnej spolupráce udržuje škola kontakty
s partnerskými školami v Rakúsku a Českej republike. Z radov zamestnávateľov spolupracuje s: Schaeffler Skalica, s.r.o.,
Protherm Skalica, Eissmann Holíč, Mahle Behr, s.r.o. Senica,
Ikea Malacky, Benteler Automotive Malacky, Hornonitrianske bane Prievidza.

Stredná odborná škola strojnícka,
Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
www.sosskalica.sk
Škola pripravuje kvalifikovaných pracovníkov najmä
pre podniky strojárskeho zamerania. Absolventi školy
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spolupracuje s: LB Gastro s.r.o. reštaurácia – Prestige Park,
MTF Trnava – študentský domov, jedáleň, Hotel Relax Inn
West a.s. Šoporňa, Reštaurácia Steak House Trnava, Pizza
Markt Heinburg, Vart Trnava, Geotherm, Trnava, Komplat
Slovakia, Dobiš, Trnava Modranka, Fa. Pavelek Trnava,
TZB Jozef Švec, Keramický Pavel, Trnava, PEMA Trnava,
CK Satur, CK Turancar a mnohí ďalší.

Stredná odborná škola
záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
www.szaspn.sk, www.szaspn.edupage.org

Stredná priemyselná škola
dopravná, Študentská 23, Trnava
www.spsdtt.sk

Stredná odborná škola obchodu
a služieb, Lomonosovova 2797/6,
Trnava
www.sosos.edu.sk
Začiatkom milénia zaznamenala škola najväčšiu reštrukturalizáciu zo všetkých stredných škôl svojho druhu. Z pôvodne stavebnej strednej školy sa stala významným strediskom
vzdelávania v obchode a službách. Pôvodné profesie murár,
stolár, inštalatér, podlahár, stavebníctvo boli rozšírené o odbory čašník, servírka, kuchár, cukrár, kozmetika, vlasová
kozmetika, vizážista, spoločné stravovanie a pracovník marketingu. Škola spolupracuje so stavovskými organizáciami
– Cech cukrárov a pekárov Slovenska, Slovenská barmanská
asociácia, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Slovenska,
Czech Carving Studio s.r.o. atď. Z radov zamestnávateľov

Škola sa profiluje na prípravu kvalifikovaných odborníkov
z oblasti elektrotechniky v doprave a telekomunikáciách,
elektrotechniky so zameraním na komunikačné a sieťové technológie, techniky a prevádzky dopravy, prevádzky a ekonomiky dopravy. Umožňuje absolvovať 4-ročné
štúdium s maturitou, externé večerné štúdium a akreditované vzdelávacie kurzy dospelých. V dôsledku vážneho
nedostatku kvalifikovaných pracovníkov najmä v železničnej
doprave sa dve železničné spoločnosti – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
(ZSSK) – rozhodli zaviesť na škole štipendijný program pre
vybrané študijné odbory. Spoločnosti budú žiakom 3. a 4.
ročníka poskytovať štipendium, ak sa zaviažu po skončení
štúdia u nich pracovať, resp. im preplatia náklady na externé
štúdium v ich pokračujúcom odbore na Žilinskej univerzite.
V rámci mimoškolskej činnosti žiaci 3. ročníka študijného
odboru technika a prevádzka dopravy navrhli a vlastnoručne
skonštruovali ekologický elektromobil, ktorý predviedli na
známom okruhu Le Mans vo Francúzsku. Škola spolupracuje aj s: Siemens, Slovak Telekom a.s., PSA Peugeot Citroën.

Škola s takmer 50-ročnou tradíciou, zameraná na záhradníctvo, sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jazera Sĺňava.
Klimatické a prírodné podmienky sú ideálne pre záhradnícke
produkčné aktivity, služby v oblasti floristiky, projektovania a údržby zelene. Od septembra 2017 škola ponúka nový
študijný odbor záhradný dizajn, v ktorom sa žiaci učia prepájať
vnútorný obytný a pracovný priestor s vonkajším priestorom
a prírodou s využitím najmodernejších technológií. Študijný
odbor záhradnícka výroba a služby je zameraný na pestovanie
zdravých záhradníckych produktov, zakladanie a údržbu záhrad.
Škola je v rámci mimoškolskej činnosti od roku 1991 organizátorom Victorie Regie, národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní
kvetov s medzinárodnou účasťou. Každoročne vyhlasuje aj súťaž
Klasici v komikse. Spolupracuje s viacerými vzdelávacími inštitúciami v Čechách, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine.
Je členom odborných zväzov – Slovenská asociácia kvetinárov
a floristov, Ovocinárska únia Slovenska, ISA Slovensko, Ekotrend, spolupracuje so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú
tvorbu, Slovenským zväzom záhradkárov.

Stredná odborná škola rozvoja
vidieka s VJM Dunajská Streda

Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nám. Sv. Štefana
1533/3, 929 38 Dunajská Streda
www.dunagro.sk
Škola ponúka štúdium s vyučovacím jazykom maďarským
v odboroch agropodnikanie (farmárstvo, poľnohospodársky
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priestorov, ktoré v súčasnosti slúžia ako pracoviská odbornej
prípravy, sa orientácia školy posunula v príprave absolventov pre propagačnú grafiku, odevný dizajn, fotografický
dizajn, kozmetička a vizážistka. Pôvodnú orientáciu školy
zastupujú odbory biotechnológia a farmakológia, chémia
a životné prostredie. V školskom roku 2017/2018 sa škola
zapojila do duálneho systému vzdelávania v odbore chemik
operátor. Žiaci sa zapájajú do súťaží a aktivít prezentujúcich
umelecký charakter študijných odborov, školu prezentujú
aj kozmetičky, kaderníčky a vizážistky na rôznych súťažiach
a podujatiach. Z radov zamestnávateľov škola spolupracuje s:
Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, Bekaert a.s., Hlohovec, Faurecia Slovakia, s.r.o. Hlohovec.

manažment, chov koní a jazdectvo), potravinárstvo (potravinár – kvalitár), manažment cestovného ruchu, služby
v cestovnom ruchu, hotelová akadémia. V rámci medzinárodnej spolupráce spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami
vo Francúzsku a Maďarsku. Z radov zamestnávateľov škola
spolupracuje s: Kúpele Piešťany, Hotel Therma Dunajská
Streda, Bíró Kert Malé Dvorníky, Euromilk Veľký Meder,
ThermalPark Dunajská Streda, Klember a Spol. s.r.o. Dunajská Streda, Europa Bar Dunajská Streda.

Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb na
vidieku, Zavarská 9, Trnava
www.spostt.edupage.org
Škola je orientovaná na výchovu a vzdelávanie žiakov
nielen pre oblasť poľnohospodárskej výroby, ale i na sektory s ním úzko súvisiace. Keďže významné postavenie majú
i ekonomické predmety, ich absolvovanie dáva možnosti
uplatnenia i v iných výrobných sektoroch a službách. Žiaci
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu majú možnosť
vykonávať odbornú prax v blízkom školskom hospodárstve.
Vzdelávacia ponuka je v odboroch agropodnikanie so zameraním na poľnohospodársku prevádzku, služby, manažment,
agroturistiku, produkciu potravín, alternatívne poľnohospodárstvo, chovateľstvo hospodárskych zvierat, kynológiu
a veterinárstvo. Žiaci sa zapájajú aj do celoslovenských
súťaží Mladý ekofarmách, Naj agrodievča a Naj agrochlapec.
V rámci medzinárodnej spolupráce škola spolupracuje s inštitúciami v Taliansku, Poľsku, Nemecku a Holandsku. Z radov zamestnávateľov spolupracuje s: Školské hospodárstvo,
Trnava, Biogal, a.s, Špačince, Chovateľská stanica Kaiserov
dvor, Dolné Orešany, FG Vet s.r.o., Trnava, Združenie pre
ochranu zvierat, Trnava, Poľnohospodárska platobná agentúra, Trnava, Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá.

Stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským

Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda –
Dunaszerdahely
www.sosds.sk, www.sosds.edupage.org
Vznikla v roku 1957 a stala sa jednou z najväčších odborných škôl v regióne, kde prebieha príprava žiakov v 3-ročných učebných odboroch (autoopravár, elektromechanik,
kaderník), v 4-ročných študijných odboroch (technické
a informatické služby v strojárstve, technické a informatické
služby v elektrotechnike, informačné a sieťové technológie, obchod a podnikanie, obchodné a informačné služby
– medzinárodné obchodné vzťahy, kozmetička a vizážistka),
v rámci nadstavbového štúdia (podnikanie v remeslách
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a službách, vlasová kozmetika, strojárstvo, elektrotechnika)
a v rámci pomaturitného štúdia (hospodárska informatika, mechanik počítačových sietí, kozmetička a vizážistka).
V každom odbore sa kladie dôraz na to, aby žiaci okrem odborných zručností získali aj kvalitné certifikované informatické znalosti zodpovedajúce požiadavkám ECDL (Európsky
vodičský preukaz na počítače) a certifikované základné
ekonomické kompetencie spĺňajúce požiadavky EBC*L
(European Business Competence* Licence), aby čo najúspešnejšie obstáli v konkurenčných trhových podmienkach. Žiaci
majú možnosť získať aj certifikát CISCO Network Academy
a absolvovať jazykové skúšky ECL z cudzích jazykov.

Stredná priemyselná škola,
Komenského 1, Trnava
www.spstt.edupage.org
Počas svojej existencie mala niekoľko názvov, ale obsahom
učebných osnov vždy zostávala strednou odbornou školou.
Vzdelávacia ponuka je v študijných odboroch: strojárstvo,
elektrotechnika, mechatronika, programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení, technické a informatické
služby v strojárstve, obchod a podnikanie. V rámci medzinárodnej spolupráce sa realizujú výmenné akcie študentov
a pedagógov s SPŠ Jedovnice v Čechách. Škola spolupracuje
s firmou ZF Sachs Slovakia a. s., Toma Trading, a. s., Supratek s.r.o., Trnava, Revolt TT Consulting s.r.o, Trnava, ZSE,
Bratislava a vysokou školou STU MTF Trnava. Študentské
spoločnosti v rámci voliteľného predmetu ekonomika sa
prezentujú výrobou a predajom výrobkov na Vianočných
trhoch.

Stredná odborná škola technická,
Esterházyovcov 712/10, Galanta
MűszakiSzakközépiskola, Esterházyovcov 712/10,
Galanta
www.sostechga.edu.sk,
www.sostechga.edupage.org
Škola poskytuje duálne vzdelávanie v technických a nedostatkových učebných a študijných odboroch v maďarskom
a slovenskom jazyku. Vzdelávací program školy sa orientuje

na prípravu v odboroch autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, autoopravár – karosár, agromechanizátor,
opravár, ale v ponuke má aj 4-ročné študijné odbory s maturitou mechanik strojov a zariadení, mechanik – mechatronik. Vzdelávacia ponuka je doplnená aj o 2-ročné odbory
strojárska výroba a poľnohospodárska výroba. Žiaci majú
možnosť absolvovať kurzy obsluhy vysokozdvižných vozíkov, autoškoly a zvárania. V škole je pestrá ponuka krúžkov
a dobre fungujúca spolupráca so športovými a spoločenskými organizáciami v Galante, s ÚPSVaR a podnikateľmi
v oblasti techniky a poľnohospodárstva. Z radov strojárskych
zamestnávateľov spolupracuje s: PSA Peugeot Citroën Trnava, Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď, Brovedani Slovakia
s.r.o, SAD Dunajská Streda a.s., SAD Galanta, DHL, Maschinen und Werkzeugbau s.r.o. Galanta, SMP Automotive Solutions Slovakia s.r.o Galanta. Z radov poľnohospodárskych
zamestnávateľov spolupracuje s: Agropek Team s.r.o. Veľký
Grob, Agrofrukt s.r.o. Čierna Voda, Agrostaar s.r.o. Kráľov
Brod, Biolife s.r.o. Galanta.

Stredná odborná škola,
Nerudova 13, Hlohovec
www.soshlohovec.sk
Pôvodné zameranie školy bolo orientované na odevníctvo a farmaceutický priemysel, teda pre odvetvia, ktoré
charakterizovali okres Hlohovec. Po opustení pôvodných

Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Brezová 2,
Piešťany
www.spsepn.edu.sk
Vzdelávanie prebieha v študijných odboroch elektrotechnika a technické a informatické služby v elektrotechnike.
Po absolvovaní štúdia môžu absolventi SPŠE kvalifikovane
pracovať v oblasti elektrotechniky i v ďalších priemyselných
odvetviach, uplatňujú sa tiež v oblasti podnikania, manažmentu, administratívy a pod. Žiaci majú možnosť získať
osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti, medzinárodné
certifikáty ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače),
certifikát ECO-C (European Communication Cerfifikate),
medzinárodne vysoko uznávaný CISCO certifikát alebo
v podnikateľskom vzdelávaní certifikát KROS či APE.
Žiaci školy sú víťazmi celoslovenských kôl v súťaži ZENIT
v programovaní a elektronike, už viackrát sa stali víťazmi
Trenčianskeho robotického dňa. Škola sa zapája do medzinárodného projektu Enersol o obnoviteľných zdrojoch energie,
ďalej do sieťovej CISCO akadémie v počítačovo-informačnej oblasti. Na škole pôsobí vyše 30 rokov folklórny súbor
Slnečnica. Z radov zamestnávateľov spolupracuje škola s:
Domoss Piešťany, ASIT Bratislava, Semikron Vrbové, ZF
Slovakia Trnava, Emerson Nové Mesto nad Váhom a i.
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Stredná odborná škola
obchodu a služieb Piešťany,
Mojmírova 99/28, Piešťany

ako aj na výchovu a vzdelávanie mladých manažérov pre
regionálny cestovný ruch. Žiaci školy sa zúčastňujú zahraničných stáží v Anglicku, Škótsku, Taliansku a v Rakúsku.
Vzdelávacia ponuka je v odboroch: floristika, bioenergetika,
manažment regionálneho cestovného ruchu, podnikateľ
pre rozvoj vidieka, pracovník marketingu, pracovník pre
záhradnú tvorbu, zeleň a služby, záhradník, viazač a aranžér
kvetín, praktická žena a poľnohospodárska výroba. Z radov
zamestnávateľov spolupracuje s: PVOD Kočín, Plantex,
s.r.o., PD Trebatice, PD Čachtice, Kveta s.r.o., Trenčianske
Stankovce, Kulla SK, s.r.o. Bratislava, Canea Trnava, Curelle
Bratislava.

www.sosoasmojmir.edupage.org
Škola sa môže pochváliť 130-ročnou históriou. V súčasnosti sú v ponuke odbory kuchár, cukrár kuchár, čašník
servírka, kozmetik, kaderník, obchod a podnikanie, škola
podnikania, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách
a službách, vlasová kozmetika. Škola je zapojená do rôznych
projektov EÚ, najvýznamnejšie projekty sú Tradičné aj moderné služby a Moderná stredná škola – cesta k uplatneniu
na trhu práce. Žiaci majú možnosť absolvovať letnú odbornú
prax na gréckom ostrove Rodos a pestrú paletu krúžkov na
škole. Z radov zamestnávateľov škola spolupracuje s: Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany, Horezza, a.s., Reštaurácia
Zuckmann Villa Piešťany, Hotel Magnólia, Glacio – cukrárenská výrobňa Ostrov a i.

Stredná odborná škola technická,
Nová 5245/9, Piešťany
www.sostpn.sk

Stredná odborná škola, Rakovice
25, Rakovice
www.sosrakovice.sk
Vyššia hospodárska škola v Rakoviciach vznikla už v máji
v roku 1945. Škola sa postupne zmenila na záhradnícku.
Nachádza sa v malebnej budove kaštieľa, obklopeného historickým parkom. Keďže je vidieckou školou, zameriava sa aj
na oblasť rozvoja vidieka, agroturizmu, turistiky na vidieku,

30 www.frisko.media

V okrese Piešťany je jedinou odbornou školou poskytujúcou stredné odborné vzdelanie, resp. úplné stredné
odborné vzdelanie – výučný list a maturita v strojárskych
a elektrotechnických odboroch, ktoré sú v súčasnosti tak
žiadané na trhu práce. Škola má v ponuke aj nadstavbové
maturitné štúdium pre absolventov 3-ročných strojárskych
a elektrotechnických odborov. Pri škole pôsobí zváračská
škola s ponukou certifikovaných kurzov aj pre žiakov.
Absolventom elektrotechnických odborov je na škole
umožnené získanie elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Žiaci školy sa úspešne zúčastňujú technickej olympiády aj súťaže Autoopravár Junior.
Z radov zamestnávateľov spolupracuje s: Steel Form s.r.o.,
Piešťany, Semikron, s.r.o. Vrbové, ForClean, a.s. Piešťany, Diplomat Dental, s.r.o Piešťany, Roka, s.r.o. Piešťany
a mnohí ďalší.

Stredná odborná škola
Jozefa Čabelku, Bernolákova
383/10, Holíč
www.cabelkovci.sk
Stredná odborná škola vznikla v roku 1923 ako poľnohospodárska a patrí medzi najstaršie školy na Záhorí. Od roku
2011 zmenila názov na SOŠ J. Čabelku a zároveň zaradila
nové študijné odbory pre potreby trhu práce, a to odbor učiteľstvo pre MŠ a odbory v automobilovom a polygrafickom
priemysle (napr. operátor tlače, operátor kožiarskej výroby,
logistika). Žiaci sú aktívni v pestrej ponuke krúžkov, zúčastňujú sa športových aj kultúrno-umeleckých súťaží, organizujú divadelné vystúpenia pre deti, seniorov, na Holíčskom
zámku a pod. Z radov zamestnávateľov škola spolupracuje
s: Grafobal Skalica, Didaktik Skalica, Protherm Skalica,
INA Skalica, Eissmann Holíč, Some Slovakia Holíč, Rukki
Holíč, OMS Senica, Silgan Metal Packaging Nové Mesto nad
Váhom a i.

Stredná priemyselná škola
stavebná D. S. Jurkoviča,
Lomonosovova 7, Trnava
www.spsstt.edupage.org
Škola ponúka stredné odborné vzdelanie s maturitou
v troch odboroch – staviteľstvo; geodézia, kartografia
a kataster; technické a informačné služby v stavebníctve.
Na medzinárodnej úrovni spolupracuje so vzdelávacími
inštitúciami v Čechách a Poľsku. Z radov zamestnávateľov
a organizácií spolupracuje s Cechom strechárov Slovenska,
stavebnými firmami, projektantmi, živnostníkmi, geodetickými kanceláriami pôsobiacimi v rezorte stavebníctva
v regióne a štátnymi samosprávnymi úradmi s nadväznosťou na stavebníctvo. Žiaci školy v rámci krúžkovej činnosti
vydávajú internetový časopis Stavik.

Stredná odborná škola,
Námestie sv. Martina 5, Holíč
www.sosholic.sk
Vzdelávacia ponuka školy je v odboroch: hotelová
akadémia, technika a prevádzka dopravy, kuchár, čašník,
servírka, cukrár, autoopravár, spracúvanie dreva, výroba
konfekcie a informačné systémy a služby. V škole aktívne
pracujú rôzne krúžky, žiaci sa zúčastňujú celoslovenských
a regionálnych súťaží zručnosti vo svojich odboroch, jazykových olympiád a olympiády ľudských práv. V rámci medzinárodnej spolupráce spolupracuje škola so vzdelávacími
inštitúciami v Rakúsku, Čechách, jej partnerskými školami
v rámci projektu Erasmus+ sú školy v Portugalsku, Taliansku, Česku, Rakúsku a Turecku. V oblasti autoopravárenstva spolupracuje z radov zamestnávateľov s: Volkswagen
Slovakia, a.s. Bratislava, SKAND, a.s. Skalica, Hílek, Senica,
Skalica, Renault TT-Car spol. s r.o. Senica. V segmente
hotelovej akadémie, kuchár čašník so zamestnávateľmi:
Hotel Zochova chata, Grand hotel Starý Smokovec, Hotel
Senec a i.

Stredná odborná škola
elektrotechnická, Sibírska 1,
Trnava
www.sose-trnava.edupage.org,
www.sose-trnava.edu.sk
Bola zriadená generálnym riaditeľstvom Slovenské energetické podniky Bratislava 1. septembra 1982 ako SOUE
Trnava a je jednou z najmladších škôl v energetike. Tradične elektrotechnicky zamerané odbory elektrotechnika,
elektromechanik boli neskôr doplnené o odbory mechanika
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počítačových sietí, grafika digitálnych médií a technika energetických zariadení budov. Škola spolupracuje so
zamestnávateľskými subjektmi ENEL a SPP najmä v oblasti
praktickej prípravy žiakov priamo na svojich pracoviskách,
ale aj na príprave profilov absolventov a obsahu vzdelávania v navrhovaných nových odboroch. Žiaci sa každoročne
zapájajú do súťaží Enersol a ZENIT v elektronike, strojárstve
a programovaní. Škola je usporiadateľom celoslovenskej
súťaže školských časopisov Sila slova.

STREDNÉ
ZDRAVOTNÍCKE
ŠKOLY:
koch, kultúrne podujatia a i. Spolupracuje s nemocnicami,
charitami, hospicmi v Čechách, Veľkej Británii aj Rakúsku.
Zo zamestnávateľov spolupracuje s: Fakultná nemocnica
s poliklinikou Skalica, Kúpele Smrdáky, Kúpele Piešťany,
Zariadenie pre seniorov Skalica, Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Domov sociálnych
služieb pre deti a dospelých v Skalici.

Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,
Dunajská Streda – Dunaszerdahely

www.sosatt.sk
Škola je Pilotným centrom Združenia automobilového
priemyslu Slovenskej republiky. V auguste 2014 bol škole
priznaný štatút Centra odborného vzdelávania a prípravy
pre strojárstvo a automobilový priemysel. Dominantné sú
učebné odbory zamerané na autoopravárenstvo. Zabezpečuje
teoretickú aj odbornú zložku prípravy vo vlastných priestoroch. Vzdelávacia ponuka školy: mechanik nastavovač,
autoopravár (zameranie – mechanik, lakovník, elektrikár,
karosár), nástrojár, mechanik špecialista automobilovej výroby a autotronik (experiment). Súčasťou prípravy je aj bezplatné absolvovanie vodičského kurzu v školskej autoškole.
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania. Vzorová
je pri príprave mechanikov nastavovačov a nástrojárov spolupráca 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. Študenti získavajú počas štúdia od spoločnosti rôzne
finančné a materiálne príspevky, po úspešnom absolvovaní
štúdia im je ponúknutá spolupráca. Škola experimentálne
overuje aj nový odbor autotronik. Spolupracuje s viac ako 50
podnikateľskými subjektmi v regióne, ktoré sa zameriavajú
na strojársku výrobu a autoopravárenstvo.
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www.szsds.sk
Škola ponúka vzdelávanie v jazyku slovenskom a maďarskom. Úroveň vzdelávania, odbornosť a jednotná celoštátna
maturitná skúška umožňuje študentom uplatniť sa na trhu
práce v SR a v krajinách EÚ, pokračovať vo vyššom odbornom štúdiu v oblasti zdravotníctva a na vysokých školách.
Vzdelávacia ponuka je v odboroch zdravotnícky asistent
(4-ročné a 2-ročné štúdium) a sanitár (3-ročné a 1-ročné
štúdium). Odborná prax je zabezpečovaná v zdravotníckych zariadeniach v Dunajskej Strede a Galante. Dôkazom
vysokej úrovne vzdelania je umiestnenie školy v prvej pätici
najlepších škôl TTSK v hodnotení INEKO. Študenti sa
zúčastňujú na odborno-metodických podujatiach Komplexného záchranného centra Gabčíkovo. Škola spolupracuje
s: Domoc dôchodcov a penzióny Dunajská Streda, CHIRA,
s.r.o. Dunajská Streda, Hospic Trstice.

Stredná zdravotnícka škola,
Lichardova 1, Skalica
www.szsskalica.edupage.org
Ponuka školy je v odboroch zdravotnícky asistent, sanitár
a masér. Škola ponúka vzdelávanie pre absolventov základných škôl i stredných škôl, ktorí majú možnosť študovať
okrem dennej formy aj externou formou štúdia, ako napr.:
večerná, diaľková, dištančná. Škola má bohaté mimoškolské
aktivity, spojené hlavne so zdravotníckou tematikou, humanitárne akcie, športové súťaže, olympiády v cudzích jazy-

Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera, Stromová 34, Piešťany
www.hastropy.sk

Stredná zdravotnícka škola –

Stredná odborná škola
automobilová, Coburgova
7859/39, Trnava

STREDNÉ
OBCHODNÉ
AKADÉMIE
A STREDNÁ
HOTELOVÁ
AKADÉMIA:

Stredná zdravotnícka škola,
Daxnerova 6, Trnava
www.szstt.edupage.org
Škola ponúka vzdelávanie pre absolventov základných škôl
i stredných škôl (denná forma aj štúdium popri zamestnaní)
v odboroch zdravotnícky asistent, masér, sanitár, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, diplomovaný fyzioterapeut – vyššie odborné štúdium, diplomovaná všeobecná
sestra – vyššie odborné štúdium. Mimoriadna pozornosť je
venovaná nadanej a talentovanej mládeži, ktorá sa úspešne
zapája do predmetových olympiád a súťaží. Špeciálna pozornosť sa kladie aj na aktivity so zdravotníckou tematikou.
V rámci medzinárodnej spolupráce ponúka odbornú stáž
napr. v Univerzitnej nemocnici a neurochirurgickom centre
v nemeckom Magdeburgu. Zo zamestnávateľov spolupracuje s: 22 verejnými lekárňami v Trnave, zdravotníckymi
zariadeniami v Trnave, Galante, Galenos Hlohovec, Horezza
Piešťany, NÚRCH Piešťany a i.

Škola pripravuje kvalifikovaných pracovníkov so širokým
odborným profilom, ktorí sú schopní riešiť praktické problémy súvisiace s podnikateľskou praxou v oblasti hotelierstva
a spoločného stravovania, organizovať a riadiť hospodársku
činnosť a prevádzku v zariadeniach reštauračného stravovania, taktiež účelového spoločného stravovania a v zariadeniach prechodného ubytovania. Vzdelávacia ponuka je
v študijných odboroch hotelová akadémia (5-ročné štúdium)
a manažment hotelov, manažment cestovných kancelárií
a manažment turistických informačných kancelárií (pomaturitné štúdium). Okrem maturitného vysvedčenia môžu žiaci
získať aj výučný list v odboroch kuchár, čašník. Počas štúdia
majú žiaci možnosť praxovať aj vo Švajčiarsku, Taliansku,
Grécku a vo Francúzsku. Žiaci školy už viackrát predviedli svoje zručnosti v TV relácii Tajomstvo mojej kuchyne,
úspešne absolvujú barmanské, baristické, somelierske a gastronomické súťaže. Zo zamestnávateľov škola spolupracuje
so: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Horezza Piešťany,
BNN Group s.r.o. Hlohovec, Cafe Cairo s.r.o. Piešťany a i.

Obchodná akadémia,
Dlhá 256, Senica
www.oase.edu.sk
Počas 98-ročnej pôsobnosti sa škola vyprofilovala na školu
poskytujúcu kvalitné všeobecné a odborné ekonomické
vzdelanie. Žiaci majú možnosť získať vzdelanie v 4-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia a v 5-ročnom
študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium
v anglickom jazyku. Absolventi školy sú na základe odbornej
spôsobilosti a jazykových znalostí pripravení uplatniť sa na
rôznych pozíciách v štátnych aj súkromných organizáciách
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lávacia ponuka je v odbore obchodná akadémia. Súčasťou
vzdelávacieho programu sú moderné vyučovacie metódy ako
eTwinning, CLIL, e-learningové programy (Globálny etický
program, Poznaj svoje peniaze, Online ekonómia). Na hodinách administratívy a korešpondencie je využívaný progresívny výučbový program ZAV. Škola organizuje v rámci
projektov Leonardo a Erasmus zahraničnú odbornú prax
žiakov v Londýne. Zo zamestnávateľov spolupracuje škola s:
Bekaert Hlohovec, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná
úverová banka, a.s., Daňový úrad Hlohovec.

SR a v zahraničí, ale aj pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole u nás, či vo svete. Škola popri kvalitnom vzdelávaní
a bohatej mimoškolskej činnosti umožňuje žiakom zúčastňovať sa prostredníctvom rôznych projektov na odborných
stážach v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Anglicko). Na škole
vychádza školský časopis EKO, žiaci sa zapájajú do súťaží
vedomostného a odborného charakteru, športových súťaží,
pripravujú spoločenské podujatia. Z radov zamestnávateľov
škola spolupracuje s: 101 Drogerie, Senica, Senické a skalické
pekárne, a.s, Senica, Sociálna poisťovňa Senica, ÚPSVaR
Senica, Protherm Production Skalica, Dampo, s.r.o. Senica,
Prírodné a liečebné kúpele Smrdáky, COOP Jednota Slovensko, PD Jablonica, Cestovná agentúra Hellas.

Obchodná akadémia,
Mládežnícka 158/5, Sereď
www.oasered.sk
Škola poskytuje všeobecné ekonomické vzdelanie formou
4-ročného denného štúdia v odbore obchodná akadémia.
Snahou pedagógov je pripraviť žiakov na ekonomickú realitu. Okrem klasických učební sú k dispozícii odborné učebne
na výučbu odborných predmetov, ale aj cudzích jazykov.
Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastňujú akcie veľtrhu cvičných
firiem, ktoré si pripravujú v rámci predmetu ekonomické
cvičenia. Úspešne sa zúčastňujú Veľtrhu CVF v Bratislave.
Vedomosti z cudzích jazykov si žiaci prehlbujú v družobných
školách vo Švajčiarsku a Nemecku. So zamestnávateľov škola
spolupracuje s: PSA Peugeot Citroën Slovakia, I.D.C. Holding Sereď, ÚPSVaR Sereď a Galanta, Daňový úrad Trnava,
Galanta, Hlohovec.

Obchodná akadémia,
Kukučínova 2, Trnava
www.oakuktt.edupage.org

Obchodná akadémia,
Tehelná 4, Hlohovec
www.oahlohovec.edupage.org
Absolventi školy majú pracovné uplatnenie v obchodno-podnikateľských funkciách vo výrobných podnikoch,
v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve,
cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej
správe. Majú tiež možnosť ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a na vysokých školách rôzneho typu. Vzde-
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Absolventi školy pracujú v štátnych, súkromných, zahraničných, príspevkových, rozpočtových organizáciách,
podnikajú, majú široké uplatnenie. Vzdelávacia ponuka je
v študijných odboroch obchodná akadémia (4-ročné štúdium) a obchodná akadémia bilingválne štúdium slovensko-anglické a slovensko-nemecké (5-ročné). V rebríčku
Inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy INEKO sa
škola v rokoch 2013, 2014, 2015 a 2016 umiestnila na 1.
mieste medzi SOŠ na Slovensku. Realizuje vzdelávacie
programy JA Slovensko, zapája sa do súťaže Generácia
Euro (organizovaná Európskou centrálnou bankou).
V rámci medzinárodnej spolupráce spolupracuje s inštitúciami v Rakúsku, Nemecku a Veľkej Británii. Z radov
zamestnávateľov spolupracuje s: Daňový úrad Trnava, MÚ
Trnava, TTSK, Datalogic Slovakia, s.r.o., Zavar, Trnava,
pobočky bánk OTP banka a ČSOB v Trnave, Ikea Industry
Slovakia, Trnava, ZF Slovakia a.s., Trnava, Business Expert
s.r.o., PSA Peugeot Citroën Slovakia.

Obchodná akadémia –
Kereskedelmi Akadémia,
Bratislavská 38,
Veľký Meder – Nagymegyer
www.oagvm.sk
Škola poskytuje všeobecné ekonomické vzdelanie formou
4-ročného, resp. 2-ročného denného štúdia. Systémom
voliteľných predmetov ponúka škola možnosť špecializácie
v rámci odborných predmetov: daňová sústava, bankovníctvo, cestovný ruch, marketing, manažment, poisťovníctvo, ekonomické cvičenia, účtovníctvo, jazyková odborná
príprava, konverzácia v cudzom jazyku. Vzdelávacia ponuka
je v jazyku slovenskom a maďarskom v študijnom odbore
obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného
ruchu a obchodné a informačné služby. V roku 2015 získala
škola 1. miesto v súťaži Škola roka. V rámci medzinárodnej
spolupráce spolupracuje škola so školami v Maďarsku.

GYMNÁZIÁ:
Územne sú v kraji rozmiestnené rovnomerne, 6 z nich je
s vyučovacím jazykom maďarským, na 7 sa vyučuje bilingválne. Väčšina ich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej
škole, alebo pomaturitným štúdiom. Práve z tejto skupiny
pochádza najmenej evidovaných nezamestnaných.

Gymnázium Zoltána Kodálya
s vyučovacím jazykom maďarským
Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34,
Galanta-Galánta
www.kzg.edupage.org
Škola ponúka vzdelávanie vo vyučovacom jazyku maďarskom v 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu a bilingválne štúdium

s druhým vyučovacím jazykom nemeckým. Disponuje
odbornými učebňami informatiky, 2 telocvičňami a 25 m
plaveckým bazénom, učebňami na odborné predmety, viacerými knižnicami. Žiaci úspešne reprezentujú školu v predmetových olympiádach, jazykových i literárnych súťažiach.
V gymnáziu pracuje divadielko malých javiskových foriem,
bábkarský krúžok, skupina ľudového tanca, spevácky zbor
a rôzne športové družstvá, kde dominuje volejbal. Každoročne sa žiaci aj pedagógovia zúčastňujú výmenných akcií
v rámci programu Határtalanul – Bez hraníc a v poslednom
ročníku majú žiaci v rámci povinne voliteľných predmetov
individuálnu orientáciu na ďalšie štúdium v rozsahu 12
hodín.

Gymnázium
Ladislava Novomeského,
Dlhá 1037/12, Senica
www.sengym.sk
Škola poskytuje úplné stredné vzdelanie s maturitou, pripravuje absolventov predovšetkým pre štúdium na vysokých
školách i pre náročnejšie povolania, v ktorých sa vyžaduje
úplné stredné vzdelanie. 4-ročné alebo 8-ročné štúdium sa
môže orientovať na štúdium jazykov, informatiku, prírodovedné i odborné predmety. Škola vydáva internetový školský
časopis, spolupracuje so všetkými regionálnymi médiami,
zapája sa do charitatívnych akcií. Jej partnermi sú gymnázium vo Veľkých Pavloviciach (spoločný projekt Cesty 2010
– výtvarná dielňa, výsledkom ktorého bol česko-slovenský
stolový kalendár ilustrovaný žiakmi, projekt Poznáváme
přírodu – poznáváme sebe a projekt E-Twinning – projekty
ANJ, oba s udelenými certifikátmi e-Twinning) a gymnázium v Moravskom Krumlove (projekt Študuj jazyk a poznávaj priateľov s udelením certifikátu e-Twinning). Škola sa
zapája do projektu Implementácia školského vzdelávacieho
programu s inovovanými vzdelávacími metódami a pomôckami.
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Gymnázium Ármina Vámbéryho
s vyučovacím jazykom maďarským
Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana
1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely
www.gymds.sk
Hlavným cieľom 4-ročného aj 8-ročného štúdia v maďarskom jazyku je pripraviť študentov na vysokoškolské
štúdium. Absolventi dosahujú veľmi dobré výsledky na prijímacích skúškach na vysokých školách. Materiálno-technické
vybavenie školy je na dobrej úrovni. Osobitná pozornosť je
venovaná vyučovaniu pomocou informačných technológií.
Škola sa snaží o vytvorenie školy rodinného typu s estetickým prostredím, kde sa budú žiaci cítiť dobre. Spolupracuje
so spoločnosťou Webasto – Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o.,
Veľký Meder (výroba kabrioletových strešných systémov)
formou exkurzií, prednášok, ponuky brigád. Zaujímavou
je aj spolupráca s Rotary klubom Dunajská Streda. Žiaci sa
úspešne zúčastňujú predmetových olympiád a súťaží, na ško-
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le sa koná množstvo spoločensko-kultúrnych akcií, škola sa
v žiakoch snaží podporovať ekologické cítenie a zapájanie do
dobročinných akcií, v ponuke je asi 20 záujmových krúžkov.

Gymnázium Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským
Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium, Bratislavská 38, 93212 Veľký Meder – Nagymegyer
www.oagvm.sk
Cieľom školy je v priebehu 4-ročného štúdia pripraviť
študentov pre štúdium na vysokých školách, ale aj komplexne rozvíjať osobnosť mladého človeka a jeho schopnosť učiť
sa. V oblasti medzinárodnej spolupráce škola spolupracuje
so vzdelávacími inštitúciami v Maďarsku. Škola sa aktívne
zapája so projektov programu Erasmus+, do environmentálnych aktivít a verejných zbierok, je držiteľkou certifikátu
Zelená škola, vlajky Eco-Schools a umiestnila sa na 3. mieste
v projekte Ekočin roka 2015.

Gymnázium Jána Baltazára
Magina, Beňovského
358/100, Vrbové
www.gvrbove.sk
Škola ponúka vzdelávanie v 4-ročnom štúdiu a v 5-ročnom bilingválnom štúdiu v anglickom jazyku. Žiaci sa
každoročne zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti,
predmetových olympiád z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, nemeckého a anglického jazyka, korešpondenčných seminárov z matematiky a fyziky. Na škole pracujú
krúžky cudzích jazykov, literárny, internetový, futbalový,
chemický, fyzikálny, či novinársky krúžok. Gymnázium
spolupracuje s gymnáziami vo Vítkove, talianskom Palerme,
islandskom Akranes. Škola vydáva školský časopis Gymploviny, organizuje medzinárodnú literárnu súťaž scifi-poviedok Keď si vymýšľam... V roku 2016 bol škole udelený titul
Zelená škola. V spolupráci so spoločnosťou Junior Achieve-

ment v škole vznikla pilotná trieda aplikovanej ekonómie.
Škola umožňuje žiakom študijný pobyt na City University
v Trenčíne, športové aktivity, krúžky a Cestou necestou.

Športové gymnázium –
Sportgimnazium s vyučovacím
jazykom maďarským
Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda –
Dunaszerdahely
www.sportgimi.sk
Škola poskytuje 4-ročné gymnaziálne štúdium so zameraním na šport (kolektívne a individuálne športy) v maďarskom jazyku a je jedinou tohto druhu na Slovensku. Je
zriadená v budove SOŠ rozvoja vidieka so spoločným riaditeľstvom. V škole sú priestranné triedy, odborné učebne, 2
veľké telocvične, fitnes, plaváreň, sauna, športové ihrisko,
internetový klub, školská jedáleň a internát. Žiaci sa zapájajú
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do vedomostných aj športových súťaží, najúspešnejšie odvetvia sú futbal, karate, zápasenie, hádzaná.

Gymnázium Pierra de Coubertina,
Námestie SNP 9, Piešťany
www.gypy.sk
Škola ponúka vzdelávanie v 4-ročnom štúdiu, 5-ročnom
bilingválnom štúdiu v anglickom jazyku aj v 8-ročnom
štúdiu pre nadaných žiakov. Pre svojou širokospektrálnosť
je vhodnou prípravou na štúdium vysokoškolské alebo pomaturitné. Patrí do medzinárodnej siete škôl nesúcich meno
obnoviteľa olympijských hier a úzko spolupracuje s Medzinárodným výborom Pierra de Coubertina v Lausanne.
Dosahuje úspechy v predmetových olympiádach, športových
a iných súťažiach. Absolventi úspešne študujú na vysokých
školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V rámci
voľnočasových aktivít sú aktívne krúžky: športové, jazykové,
biologický, matematický, fyzikálny, chemický a i. Pri škole
pracuje folklórny súbor Máj a žiaci vydávajú pod vedením
školy časopis Gymnazista.

Športové gymnázium
Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava
www.gymbott.edupage.com
Škola poskytuje 4-ročné gymnaziálne štúdium v klasických
triedach, 4-ročné gymnaziálne štúdium so zameraním na
šport a pre nadaných a talentovaných žiakov 8-ročné gymnaziálne štúdium so zameraním na šport. Športovci školy
dosahujú významné úspechy na medzinárodných súťažiach
v atletike, plávaní, športovej gymnastike, džude, športovej
streľbe, karate a v jazdectve. Mnohí žiaci gymnázia sú v re-

38 www.frisko.media

prezentácii SR. Po vyučovaní majú žiaci možnosť pracovať
v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu. Škola bola
viacnásobne ocenená za úspešnú prácu, výsledky a reprezentáciu. Ocenenia udelili: Slovenský olympijský výbor (čestné
uznanie, poďakovanie), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (škola roka), Slovenská asociácia športu na
školách (škola roka), TTSK (škola roka).

Gymnázium Vojtecha Mihálika,
Kostolná 119/8, Sereď
www.gymsered.edupage.org
Škola dosahuje úspechy v predmetových olympiádach,
športových a iných súťažiach. Absolventi úspešne študujú
na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Mnohí zastávali a zastávajú významné pozície v rôznych
oblastiach života spoločnosti. Škola ponúka vzdelávanie
v 4-ročnom štúdiu, aj v 8-ročnom štúdiu pre nadaných
žiakov. V rámci voľnočasových aktivít sú aktívne krúžky:
športové, jazykové, biologický, matematický, fyzikálny, chemický, počítačový, hudobno-umelecký, literárno-umelecký
a i.

Gymnázium Jána Hollého,
Na hlinách 729/30, Trnava
www.gymholl.edupage.org
Škola poskytuje vzdelávanie v 4-ročnom, 5-ročnom bilingválnom štúdiu v anglickom jazyku a 8-ročnom štúdiu, ale aj
bohaté mimoškolské aktivity vo forme krúžkov, olympiád,
spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Študenti
vydávajú školský časopis, spievajú v speváckom zbore Cantica Nova, venujú sa folklóru. Nové priestory školy a kvalitný
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pedagogický kolektív poskytujú neobmedzené možnosti rozvoja osobnosti študenta, každý má možnosť rozvoja svojho
talentu a získania kvalitného vzdelania potrebného pre ďalší
profesijný život.

Gymnázium Imre Madácha
s vyučovacím jazykom maďarským
Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium,
Slnečná 2, Šamorín-Somorja
www.madach.edupage.org
Hlavným cieľom školy je príprava študentov na vysokoškolské štúdium, absolventi dosahujú veľmi dobré výsledky na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Osobitná
pozornosť je venovaná vyučovaniu pomocou informačných
technológií, všetky kmeňové učebne sú vybavené projekčnou technikou. Škola ponúka vzdelávanie vo vyučovacom
jazyku maďarskom v 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu. Na
škole môžu žiaci pracovať v rôznych záujmových krúžkoch,
sú úspešní v účasti na predmetových olympiádach (najmä
matematika, fyzika, cudzie jazyky), dosahujú veľmi slušné
výsledky aj v basketbale. Od roku 1984 udržuje škola v rámci
medzinárodnej spolupráce dobré vzťahy s gymnáziom v Györi. Atraktívne sú aj stretnutia a besedy s odborníkmi na
rôzne témy (drogová závislosť, ľudské práva, výchova proti
rasizmu, výživa, zdravie).

Gymnázium Milana Rastislava
Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
www.gymmrssam.edupage.org
Gymnázium je vnútorne diferencovaná škola, poskytuje
4-ročné a 8-ročné vzdelávanie v slovenskom jazyku. Popri
štúdiu môžu žiaci ďalej rozvíjať svoje schopnosti v rôznych
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krúžkoch. Škola dosahuje vynikajúce výsledky v predmetových olympiádach, najmä v olympiádach v cudzích jazykoch,
olympiáde ľudských práv a v korešpondenčných seminároch
prírodovedných predmetov – matematika a fyzika. Škola
spolupracuje s inštitúciami vzdelávacieho a kultúrneho charakteru na miestnej i regionálnej úrovni. Škola sídli v spoločnej budove s Gymnáziom I. Madácha s vyučovacím jazykom
maďarským, obe školy sú samostatným právnym subjektom.

Gymnázium Ladislava Dúbravu,
Smetanov háj 285/8,
Dunajská Streda
www.gymds.sk ,
www.gymnaziumds.edupage.org
Škola poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie v 4-ročnom
štúdiu aj v 8-ročnom štúdiu. Podľa záujmu žiakov ponúka vo
vyšších ročníkoch v obidvoch formách bohatý výber voliteľných predmetov. Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych
krúžkoch zameraných na šport, jazyky, prácu s počítačom,
internet, grafológiu, divadlo, matematiku a pod., úspešne sa
zapájajú do väčšiny súťaží a olympiád a dosahujú popredné
umiestnenia i v športových súťažiach. Väčšina absolventov je
úspešne prijatá na rôzne typy vysokých škôl v SR i v zahraničí.

Gymnázium Františka Víťazoslava
Sasinka, Námestie slobody 3,
Skalica
www.gymskalica.edu.sk
Gymnázium v Skalici začalo písať svoju históriu v roku
1662, patrí k najstarším na Slovensku. Počas svojej existencie prešlo mnohými zložitými historickými obdobiami,
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ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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Korešpondenčný
seminárseminárz programovania.
MAKS- korešpondenčný
1.miesto
– v1.SR
miesto v SR
„Čo
vieš oZvolen“
hviezdach“–
3., 4. a 6.miesto
„Štúrov
– súťaž1.,zo2.,slovenského
jav zyka
SR a literatúry - čestná cena poroty

Úsporné
SMART
technológie
Ďakujeme
obchodným
partnerom
a klientom
za spoluprácu
v roku 2017

18 krúžkov,
v ktorých je AKTIVITY
zapojených 225
ŠKOLSKÉ
A MIMOŠKOLSKÉ
žiakov. Sú to krúžky – astronomický, deV oblasti
záujmových aktivít zohrávali dôjepisný, chemický, volejbalový, plavecký,
ležitúfloorbalový,
úlohu aktivity
vyplývajúce
zo vzdekrúžok
nemeckého
jazyka,
lávacích
poukazov.
Na našej
školetalianskeho
pracuje
anglického
jazyka,
krúžok
18 krúžkov,
ktorých je zapojených
225
jazyka, vzdravotnícky
krúžok, geogražiakov.
to krúžky technický
– astronomický,
defie,Sú
matematiky,
krúžok, krúžok
jepisný,
chemický,
volejbalový,
plavecký,
prípravy
odborných
prác.
V oblasti krúžok
športových
aktivít dosahujú
žiaci
floorbalový,
nemeckého
jazyka,
našej školy
nasledovné
umiestnenia.
anglického
jazyka,
krúžok
talianskeho
Umiestnenia
našich
žiakov v súťažiach
jazyka,
zdravotnícky
krúžok,
geograMedzinárodné
kolá súťaží:
fie, matematiky,
technický
krúžok, krúžok
Medzinárodná
dejepisná
prípravy
odbornýchčesko-slovenská
prác.
súťažšportových
– 1. miesto aktivít
kraj, finále
v Chebežiaci
v ČR
V oblasti
dosahujú
dentov a pomáhajú im získavať nové skú- - reportáž Českej televízie o našom gymnánašej školy nasledovné umiestnenia.
ziu
senosti
vedomosti
ďalšie uplatnenie
Umiestnenia našich žiakov v súťažiach
Adresa
školy:a Štvrť
SNP pre
1004/34,
924 00 Galanta
- návšteva predsedu parlamentu ČR a predv praxi.
Medzinárodné kolá súťaží:
tel./ fax.:031/7802247,
mobil – 0911 864 562, e-mail: gymjmga@gymslga.sk
Medzinárodná česko-slovenská dejepisná - Organizujú návštevy a obdarúvanie detí sedu senátu ČR – víťazné družstvo žiakov
v medzinárodnej dejepisnej súťaži
z detských domovov.
súťaž – 1. miesto kraj, finále v Chebe v ČR

Adresa školy: Štvrť SNP 1004/34, 924 00 Galanta
tel./ fax.:031/7802247, mobil – 0911 864 562, e-mail: gymjmga@gymslga.sk

organizačnými premenami i zmenami v názve školy. Škola
je všeobecno-vzdelávacieho typu poskytujúca úplné stredoškolské vzdelanie, vnútorne diferencovaná formou voliteľných predmetov. Štúdium je 4-ročné alebo 8-ročné a ukončuje sa vykonaním maturitnej skúšky. Medzi prvoradé úlohy
školy patrí príprava študentov na vysokoškolské štúdium.
Mimoriadna pozornosť je venovaná nadanej a talentovanej
mládeži, ktorá sa úspešne zapája do predmetových olympiád
a súťaží.

Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť
SNP 1004/34, Galanta
www.gymslga.sk
Škola poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie v 4-ročnom, v 8-ročnom štúdiu a od septembra 2017 aj v 5-ročnom
bilingválnom štúdiu v nemeckom jazyku. Pripravuje absolventov predovšetkým pre štúdium na vysokých školách i pre
náročnejšie povolania, v ktorých sa vyžaduje úplné stredné
vzdelanie. Škola rozvíja spoluprácu s Gymnáziom z Mikulo-
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va v ČR a strednou školou v Taliansku. Na škole žiaci môžu
pracovať v rôznych záujmových krúžkoch, ako napr. športové krúžky, jazykové, prírodovedné krúžky a pod.

Gymnázium Ivana Kupca,
Komenského 13, Hlohovec

Už 17 rokov dodávame komplexné technológie pre:

domácnosti

FiRmY

dEVELoPERoV,
mEstá a obcE

www.gymhc.edupage.com
Gymnázium je všeobecno-vzdelávací typ školy so zameraním na prípravu žiakov pre vysokoškolské štúdium všetkých
smerov. Okrem 4-ročného štúdia ponúka škola vzdelávanie
aj v 8-ročnom štúdiu pre nadaných žiakov a od septembra
2017 aj v 5-ročnom bilingválnom štúdiu v anglickom jazyku.
Škola rozvíja spoluprácu s partnerskou školou vo Švédsku.
Žiaci školy sa aktívne zapájajú do krúžkovej činnosti zameranej na šport, krúžky cudzích jazykov, predmetové krúžky
(chémia, biológia, biochémia), fotokrúžok a pod.
Spracovala redakcia friško na základe materiálov TTSK a škôl, ktorých je zriaďovateľom
Foto: TTSK

Moderné SMART elektroinštalácie
Klimatizácie
Rekuperácie
Kamerové systémy
Alarmy

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

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

www.netsystem.sk l 0914 118 888
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Dunajská Streda

Info: 0903 722 225

RODINNÉ DOMY
NA PREDAJ!

KRÁSY
TRNAVSKÉHO
KRAJA –

MIESTA, KTORÉ
MUSÍTE VIDIEŤ

múzeá a galérie
Aj počas chladného počasia
sa dajú spoznávať krásy,
ktoré nám ponúka náš kraj.
Dnes si predstavíme múzeá
a galérie, ktoré potešia každého
milovníka histórie a umenia.

7

Skalica

Senica

13
12 8 Hlboké

Borský Mikuláš

4
Piešťany

2
1 3
Trnava 10
Veľká
Mača

Tretia
časť
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11
Hlohovec

6

Galanta

9

5

Dunajská Streda
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Otváracie hodiny:
PONDELOK: zatvorené
UTOROK – PIATOK: 8:00 – 17:00
SOBOTA – NEDEĽA: 11:00 – 17:00

3. Dom hudby
Mikuláša
Schneidera
Trnavského

1. Západoslovenské
múzeum
V Trnave sa nachádza Západoslovenské múzeum, ktoré sídli
v budove niekdajšieho klaristického kláštora z 13. storočia. Múzeum ponúka návštevníkom stále expozície, ale aj nové, dočasné
expozície. Počas roka je to vždy
až 20 nových výstav. Múzeum
spravuje aj Dom hudby a Oláhov seminár. Ak sa rozhodnete
navštíviť toto múzeum, môžete
sa tešiť napríklad na kampanologickú expozíciu, ktorá sa skladá
z kolekcie 30 zvonov z celého
Slovenska. Najstarší kúsok bol
vyrobený v roku 1491. Ďalej
sú to expozície Dejiny mesta
Trnava, kde sú ukážky z archeológie, gotického mesta, ľudových
odevov na západnom Slovensku,
ukážky z hrnčiarskych dielní
a mnoho ďalších zaujímavostí.

Zimná prevádzka od
1. novembra do 28. februára:
na objednanie
(t. č.: 033/551 29 13)
UTOROK – PIATOK: 8:30 –
15:00 (návštevy na objednávku)
SOBOTA – NEDEĽA: 11:00
– 17:00 (objednané skupinové
návštevy)
Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra:
UTOROK – PIATOK:
8:30 – 12:30 (návštevy na objednávku) 13:00 – 14:30 (verejnosť)
SOBOTA – NEDEĽA:
11:00 – 17:00 (objednané skupinové návštevy)

4. Balneologické
múzeum
Imricha Wintera

2. Múzeum knižnej
kultúry –
Oláhov seminár

Zbožňujete kúpele a radi by ste sa dozvedeli
niečo o ich histórii? Tak potom určite navštívte
Balneologické múzeum v Piešťanoch, ktoré prezentuje dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na území
Slovenska, ale aj históriu piešťanského regiónu.
Celé múzeum pozostáva z viacerých objektov.
V budove kúpeľnej dvorany sa nachádza hlavná
expozícia, ktorá je venovaná archeológii, histórii,
etnografii regiónu Piešťan a, samozrejme, kúpeľníctvu. Veľmi zaujímavá je aj expozícia ľudovej
kultúry, ktorá návštevníkom umožní obdivovať kroje, rôzne plastiky, keramiku a podobne.
Vila Dr. Lisku (Štefánikova ul. 1) vám poskytne
možnosť oboznámiť sa s dejinami kúpeľníctva
na našom území. Múzeum je bohaté na rôzne
grafické listy, historické fotografie, pohľadnice,
kúpeľné plagáty, ale aj lekárske prístroje, ktoré
dokumentujú nielen históriu kúpeľov v Piešťanoch, ale aj históriu ostatných kúpeľov na našom
území. Pod správu Balneologického múzea patrí
aj Pamätná izba básnika Ivana Krasku a Národná
kultúrna pamiatka Ducové – Kostolec.

V Múzeu knižnej kultúry môžu
návštevníci vidieť výstavy orientované
na knižnú kultúru, ilustráciu, historické i súčasné tlače a kníhtlačiarne.
Otváracie hodiny:
Zimná prevádzka od 1. novembra
do 28. februára: na objednanie (t. č.:
033/551 29 13)
UTOROK – PIATOK:
8:30 – 15:00 (návštevy na objednávku)
SOBOTA – NEDEĽA: 11:00 – 17:00
(objednané skupinové návštevy)
Letná prevádzka od 1. marca
do 31. októbra:
UTOROK – PIATOK: 8:30 – 12:30
13:00 – 15:00 (návštevy
na objednávku)
SOBOTA – NEDEĽA: 11:00 – 17:00
(objednané skupinové návštevy)
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Otváracie
hodiny:

Vila dr. Lisku
PONDELOK – PIATOK:
8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
NEDEĽA: 13:00 – 17:00

Pamätná izba Ivana Krasku
UTOROK – PIATOK:
10:00 – 15:00
SOBOTA: 13:00 – 18:00

Kúpeľná dvorana
UTOROK – NEDEĽA:
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
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5. Žitnoostrovské múzeum

7. Záhorské
múzeum

6. Múzeum Veľká Mača

V Dunajskej Strede, v Žltom kaštieli nájdete ŽitnoosVo Veľkej Mači môžete navštíviť múzeum, ktoré patrí
trovské múzeum, ktoré vzniklo už v roku 1964. Ako už
medzi prvé vysunuté expozície Vlastivedného múzea
vyplýva zo samotného názvu múzea, toto múzeum mav Galante. Celá výstava je tematicky rozdelená na tri
puje hlavne región Žitného ostrova. V rámci stálej exčasti. Návštevníci si môžu prezrieť exponáty prezentupozície si môžete prezrieť ukážky niekdajšieho spôsobu
júce vývoj osídlenia Veľkej Mače a jej širšieho okolia,
života ľudu v regióne, ďalej napríklad sedliacku kuchyňu,
expozíciu zameranú na novodobé dejiny obce (19. a 20.
sedliacku izbu, nástroje ryžovačov zlata, rôzne pracovné
storočie) a expozíciu prezentujúcu národopisný materiál
nástroje a pamiatky zo života cechov, staré zbrane, ale
získaný od miestneho obyvateľstva.
aj zaujímavé mince a pečiatky. Múzeum sa môže pýšiť
aj zaujímavými exponátmi drevorezby
rybárskeho majstra Mikuláša
Tápéiho z Dobrohošti. Okrem
Otváracie hodiny:
8:00 – 15:00
toho nájdete v múzeu aj archePONDELOK – PIATOK:
ologickú a paleontologickú expozíciu. Múzeum má zriadenú
aj výstavnú sieť, kde pravidelne
organizuje výstavy výtvarného
umenia a národopisu.
Otváracie hodiny:
PONDELOK: zatvorené
UTOROK – PIATOK:
9:00 – 17:00
SOBOTA: 10:00 – 16:00
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Záhorské múzeum v Skalici je regionálne múzeum
zamerané na širšiu oblasť
Záhoria. Múzeum vzniklo
v roku 1905 na podnet Dr.
Pavla Blaha. V súčasnosti sú
v múzeu k dispozícii rôzne
zbierky, ktoré sa orientujú
na archeológiu, históriu,
literatúru, etnografiu a muzikológiu regiónu. V múzeu sa
nachádza izba venovaná jeho
zakladateľovi Dr. Blahovi,
kde je umiestnená pôvodná
zbierka západoslovenských
džbánkarských výrobkov,
ako aj kolekcia holíčskej
fajansy a kameniny. Ďalej
sa tu nachádza salón sestier
Jurkovičových aj expozícia
venovaná špecifikám roľníckeho hospodárenia na
Záhorí. Obdivovať môžete aj
expozíciu venovanú tradíciám vinohradníctva, poľnohospodárskej a domáckej
výrobe, ukážky z historických
remesiel a cechov. Múzeum
vám priblíži aj tlačiarenskú
a družstevnú tradíciu. Popri
stálej expozícii a Galérii Júliusa Koreszku má múzeum
vysunuté expozície v Rotunde
sv. Juraja v Skalici, Rodný
dom Jána Hollého v Borskom
Mikuláši, Pamätnú izbu
Jozefa Miloslava Hurbana
v Hlbokom, Expozíciu z dejín
Prietrže v Prietrži, Habánsky
dom vo Veľkých Levároch
a Múzeum v Kopčanoch.
Otváracie hodiny:
PONDELOK – PIATOK:
8:00 – 16:00
Počas sezóny, ktorá platí
od 20. 5. do 24. 9.:
PONDELOK – PIATOK:
8:00 – 16:00
SOBOTA: 10:00 – 14:00
NEDEĽA: 14:00 – 18:00

8. Záhorská galéria
Jána Mudrocha
Ak si chcete prezrieť záhorské výtvarné umenie, určite navštívte Záhorskú
galériu v Senici. Galéria sídli v neskorobarokovom kaštieli, ktorý bol postavený v roku 1760. Galéria vznikla ako
regionálne pracovisko na dokumentáciu
a prezentáciu regionálneho výtvarného

umenia. V Záhorskej galérii sú návštevníkom poskytované aj odborné lektorské
výklady. Ak by ste mali záujem zakúpiť si
nejaké umelecké dielo, aj to je tu možné.
V prípade, že sa chcete dozvedieť ešte
niečo viac, galéria vám môže sprístupniť
aj svoj archív a knižnicu.
Otváracie hodiny:
PONDELOK – PIATOK: 8:00 – 16:00
NEDEĽA: 13:00 – 17:00
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Otváracie hodiny:
UTOROK – PIATOK: 9:00 – 17:00
SOBOTA: 13:00 – 17:00

9. Vlastivedné múzeum
v Galante
Múzeum v Galante je jedno zo špecializovaných múzeí na našom území. Zameriava
sa totiž na dokumentovanie dejín mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného
toku Váhu. Ak sa teda chcete dozvedieť čo
najviac o mlynárstve a jeho vývoji, určite toto múzeum navštívte. Expozícia sa
zaoberá historickým vývojom mlynárstva
od najstarších čias až po koniec 20. storočia,
pričom ponúka návštevníkom možnosť
pozrieť si štyri modely vodných kolových
a lodných mlynov. Múzeum má zriadenú aj
expozíciu meštianskeho bývania, kde sú prezentované ukážky bytovej kultúry z 19. a 20.
storočia. Ďalšia expozícia Miestopis Galanty
a okolia približuje návštevníkom históriu
mesta od najstarších čias až po súčasnosť.
Okrem samotného múzea a jeho expozícií
má múzeum ešte ďalšie vysunuté expozície,
medzi ktoré patrí: Dom ľudového bývania
v Matúškove, Dom ľudového bývania vo
Veľkých Úľanoch, Vodné kolové mlyny
v Tomášikove a v Jelke, expozícia Najstaršie
dejiny regiónu Veľká Mača či archeologická
expozícia v Mestskom múzeu v Seredi.

11. Hvezdáreň
a planetárium
M. R. Štefánika
Ak sa budete nachádzať v Hlohovci, určite si
nenechajte ujsť návštevu hvezdárne a planetária,
ktoré poskytuje exkurzie pre deti, mládež, ale aj
pre dospelých. V hvezdárni môžete pozorovať
slnko i nočnú oblohu. Ak teda máte chuť získať
nové poznatky o Slnku, Slnečnej sústave a celej
našej galaxii, mali by vaše kroky zamieriť práve
sem.
Otváracie hodiny:
PONDELOK – PIATOK: 7:30 – 15:00

12. Rodný dom
		 Jána Hollého
V Borskom Mikuláši sa nachádza rodný dom
Jána Hollého, ktorý poteší svojich návštevníkov
expozíciou s autentickým dobovým zariadením,
ktoré dokumentuje prostredie, v ktorom sa
básnik narodil a prežíval svoje detstvo. Samotný
dom bol postavený v 2. polovici 18. storočia.
V dome sa nachádza aj pamätná tabuľa Jána
Hollého, ktorá bola vyrobená v Prahe. Na tabuli
sa nachádza nasledovný text: „V tomto dome
nesmrteľný básnik slovenský narodil sa 24. brezna
r. 1785.“ K domu patrí aj záhrada, v ktorej sa vyníma pomník venovaný pamiatke Jána Hollého.
Autorom tohto pomníka je Ján Koniarek.
Otváracie hodiny:
Návštevu si je potrebné vopred dohodnúť na
Obecnom úrade v Borskom Mikuláši.

13. Pamätná izba
		 Jozefa Miloslava
		Hurbana
Otváracie hodiny – galéria:
UTOROK, STREDA, PIATOK:
9:00 – 17:00
ŠTVRTOK: 10:00 – 18:00
SOBOTA, NEDEĽA: 13:00 – 18:00
Otváracie hodiny – synagóga:
UTOROK – SOBOTA:
13:00 – 17:00
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10. Galéria Jána Koniarka
30. januára 1878 sa v obci Voderady narodil Ján Koniarek, významná osobnosť a zakladateľ slovenského sochárstva, po ktorom je pomenovaná aj táto
galéria. V súčasnosti pôsobí galéria ako nezisková organizácia, ktorá sa snaží
reflektovať nosné témy v súčasnom modernom umení. Vidieť tu môžete domáce aj zahraničné umelecké diela, ktoré sú umiestnené v dvoch priestoroch,
a to v Kopplovej vile a v Synagóge. V Kopplovej vile sa nachádzajú dve stále
expozície. Expozícia Klenoty domova prezentuje klasické slovenské výtvarné
umenie 20. storočia. Expozícia Ján Koniarek je venovaná zakladateľovi moderného slovenského sochárstva.

V obci Hlboké sa nachádza Pamätná izba Jozefa
Miloslava Hurbana, ktorá nám približuje jeho
život a účasť na povstaní v rokoch 1848 – 1849.
Expozíciu si môžete pozrieť v budove bývalej
cirkevnej školy, ktorá sa nachádza v centre obce.
Otváracie hodiny:
Návštevu si je potrebné vopred dohodnúť na
Obecnom úrade v Borskom Mikuláši.

Martina Zvolanská
Foto: wikimedia.org, panoramio.com, regiontirnavia.sk, hlohovec.sk, obechlboke.sk, muzeum.sk
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NA NÁVŠTEVE
ČESKÉ
„TISÍCOVKY“

Česká republika je krajina
bohatá na kultúrne,
historické i prírodné
krásy, ktoré každoročne
lákajú mnohých turistov
nielen z domova, ale aj
zo zahraničia. Písať by
sa o nich dalo od rána
do večera, ale my sme si
tentoraz pre vás pripravili
prehľad tých najkrajších
a najzaujímavejších
vrchov v Čechách. Poďme
sa teda spolu pozrieť na
české „tisícovky“.

VRCHY
V ČECHÁCH

Východiskový bod:
Lázně Libverda
Celková dĺžka: 21 km

Na Smrk a Nebeský žebřík – Jizerské hory

A

k sa rozhodnete pre výstup na vrch Smrk, potom bude
východiskovým bodom mestečko Lázně Libverda.
Nachádza sa tu vychýrený minerálny prameň, ktorého
liečivé účinky sa využívajú už po stáročia. Okrem toho
tu nájdete aj množstvo kultúrnych pamiatok, hlavne domov zo
začiatku 19. storočia. Ale vráťme sa späť k našej túre! Z mestečka
sa vydáme východným smerom po červenej turistickej značke.
Značkovaná trasa vedie po ceste, ale vydať sa môžete aj po druhej
strane Libverdského potoka. Za Libverdou začneme stúpať okolo
Jizerskej chaty až k chate Hubertka. Neďaleko, približne 300
metrov od chaty sa nachádza skalnatá vyhliadka Kočičí kameny.
Od chaty Hubertka ďalej pokračujeme lesnou cestou opäť po
červenej turistickej značke. Cestička nás dovedie až k strážnemu
anjelovi, obrázku umiestnenom na strome vedľa cesty. Od tohto
bodu sa ďalej vydáme po asfaltovej ceste okolo Máriinho prameňa
a Francúzskych kameňov. Po ceste nás obklopujú až 15-metrové
skaly, ktoré slúžia aj na cvičenie horolezcov. Zhruba po kilometri
cesty prídeme k rázcestiu Tišina. Tu sa vydáme po ceste, ktorá
sa tiahne naľavo a smerom nahor. Táto cesta už v súčasnosti
nie je značkovaná, ale sem-tam ešte môžete vidieť pozostatky
starého značenia. Po širokej lesnej ceste budeme kráčať zhruba
pol kilometra, až do bodu, kde cesta odbočuje doľava. My však
nedobočíme, ale pokračujeme rovno. Na tejto ceste sa nachádzajú
zátarasy, vybudované na zachytávanie vody. Prejdeme okolo lesa
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Náročnosť: stredná

a naskytne sa nám prvý pohľad na vrchol hory Smrk. Opäť sa
napojíme na starú značkovanú trasu a pokračujeme po nej ďalej.
Zruba po kilometri cesty od rázcestia Tišina zabočíme vľavo, na
rovnako širokú cestu. Tá nás privedie k modrej turistickej značke,
ktorá nás zavedie až k hlavnému cieľu našej cesty, čiže na najvyšší
vrch Jizerských hôr Smrk, ktorý má nadmorskú výšku 1 124 m.
Na vrchole je aj rozhľadňa, ktorá vám dáva možnosť pokochať sa
pohľadom po širokom okolí. Súčasťou rozhľadne je aj útulňa, kde
sa môžete ukryť pred nepriaznivým počasím. Z vrcholu Smrk sa
ďalej poberieme po modrej turistickej značke, pričom zostúpime
po tzv. Nebeskom rebríku. Zostupujeme až po asfaltovú cestu
na rázcestie Nebeský rebrík – dolné rázcestie. Odbočíme vľavo
a vydáme sa po modrej a červenej značke. Po ceste ďalej pokračujeme až na rázcestie Na písčinách. Odtiaľ pokračujeme po modrej
značke až na rázcestie Pod Klínovým. Tu prejdeme na žltú
značku, ktorá nás dovedie až k vrchu Paličník a priľahlým skalám.
Z vrcholu budeme zostupovať po širokej lesnej ceste okolo Kratzerovho obrázku k Bártlovej búde, ktorá je poslednou budovou
v obci Bíly Potok. Naša cesta pokračuje cez obec Bíly Potok po
žltej značke. Pri železničnej stanici pôjdeme pozdĺž Smědé do
centra mestečka Hejnice, kde si môžeme pozrieť gotický kostol
alebo kláštor františkánov. Potom už môžeme pokračovať späť do
Lázní Libverda. Ak sa rozhodnete ísť pešo, vydajte sa po červenej
značke. Na presun môžete použiť aj autobus.

Na Sněžku –
Krkonoše

M

áte chuť vystúpiť na
najvyšší vrch Čiech? Tak
potom sa vyberte na
Pahrbek sněžný, či ako
hovoria domáci, na Sněžku. Preto, aby
bola naša cesta zaujímavejšia, vyberieme sa na Sněžku od východu cez
Lesní a Obří hrebeň. Východiskovým
bodom pre nás teda bude Horní Malá
Úpa. Naša cesta sa začína na hraniciach
s Poľskom, kde sa vyberieme po modrej
značke severozápadným smerom.
Najprv však musíme prekročiť štátnu
hranicu. Po modrej sa dostaneme na
tzv. Střechu. Prvý vrch, ktorým prejdeme, je Čelo (1 269 m n. m.). Ďalej
pokračujeme po hrebeni okolo štátnej
hranice až na vrchol Tabule (1 282
Východiskový bod:
m n. m.), odkiaľ je krásny výhľad na
Horní Malá Úpa,
poľskú stranu Krkonôš a obce Kowary a Kak chate Jelenka. Od chaty sa vydáme
Pomezní Boudy
pacz. Z vrcholu zostupujeme a pokračujeme
po žltej značke, ktorá nás opäť privedie do nášho
na Svorovu horu. Držíme sa modro-červenej
východiskového bodu v Horní Malé Úpy.
Celková dĺžka: 16,8 km
značky. V Sovom sedle si môžeme oddýchnuť
Okrem týchto turistických trás majú návštevv turistickom prístrešku a tak pokračovať ďalej
níci Čiech na výber ešte z množstva ďalších. Za
Náročnosť: malá
po hranici. Zastaviť sa však môžeme aj v meste
zmienku určite stojí napríklad vrch Ještěd, ktorý
Kapacz Górny, kde sa kedysi ťažilo zlato a posa vyníma nad Libercom, Velká Deštná, ktorá
lodrahokamy. Aj naďalej sa držíme modro-čerpatrí medzi Orlické hory, či Králický sněžík, pri
venej značky. Zhruba po kilometri cesty dôjdeme k chate Jelenka, výstupe na ktorý môžete objaviť dve jaskyne – Patzelovu jaskyňu
nad ktorou vyviera prameň Emmy. Od chaty pokračujeme ďalej
a Tvarožné díry, ktoré sú pozoruhodnou sústavou krasových jasna vrchol Svorové hory. Teraz nasleduje sedlo pod Obří hřeben.
kýň a chodieb. Medzi „tisícovky“ patrí aj Jeřáb či vrch Smrk. Ako
Zo sedla nás čaká záverečný výstup na Sněžku (1 602 m n. m.),
sami vidíte, u našich susedov je čo obdivovať. A ak sa rozhodnete
odkiaľ sa nám naskytne čarovný výhľad na celé Krkonoše. Na vrnaplánovať si nejaký výlet, môžete sa inšpirovať zaujímavou
chole sa nachádza tzv. Poštovna, kde si môžete dopriať občerstve- knihou Tisícovky Čech, Moravy, Slezka.
nie v bufete. Nachádza sa tu aj stanica dvojsedačkovej lanovky.
Zo Sněžky sa vydáme po žltej turistickej značke, ktorá vedie na
Martina Zvolanská
rázcestie Pod Sněžkou. Tu ďalej pokračujeme po zelenej značke až
Foto: wikimedia.org

TISÍCOVKY ČECH, MORAVY A SLEZSKA –

VÝLETY PO TISÍCIMETROVÝCH VRCHOLECH ČESKÉ REPUBLIKY

V˘lety
PO TISÍCIMETROV¯CH VRCHOLECH
âeské republiky I.
Renáta Šašková - Michal Holub

Česká republika sa skutočne môže pýšiť množstvom krásnych vrchov a pohorí. A možno práve to
bolo aj hlavnou inšpiráciou autorov Renáty Šaškovej a Michala Holuba, aby túto knihu napísali. Turistom ponúka opisy rôznych turistických trás s podrobným vykreslením cesty, ako aj s popisom všetkých zaujímavostí, ktoré cestou môžete uvidieť. Pri každej trase je podrobná mapa s vyznačením trasy.
V knihe nájdete aj graficky znázornený reliéf trasy, GPS súradnice a ďalšie dôležité informácie. Súčasťou
knihy je aj súhrnný register všetkých tisícmetrových vrcholov Českej republiky. Publikáciu možno chápať z časti ako encyklopédiu, čitateľom však ponúka aj rôzne zaujímavé informácie z histórie i súčasnosti
viažuce sa k jednotlivým zaujímavostiam. Je písaná ľahko a zrozumiteľne, takže sa v nej bez problémov
zorientuje naozaj každý. Tak neváhajte, listujte v nej, obdivujte a plánujte výlety! Objednať si ju môžete
e-mailom na tisicovky@tisicovky.cz.
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NA NÁVŠTEVE

OBJAVTE ČARO
SKALICE A OKOLIA

– a ubytujte sa v malebnej Chalupe u Toma!
Na Skalicu, starobylé
slobodné kráľovské
mesto, dokonale sedí veta:
„Skalica je pjekné mjesto“.
Mnohí návštevníci sem
prichádzajú obdivovať
nielen bohatú pamiatkovú
rezerváciu šiestich
kostolov s dominantným
Františkánskym kláštorom
a známou rotundou sv.
Juraja z 13. storočia, ale aj
si pochutnať na Skalickom
trdelníku a kvalitných
skalických vínach.
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V

yrazte do Skalice ktorékoľvek ročné obdobie, vždy
má čo ponúknuť. Ubytovanie nájdete v romanticky
ladenom a nadmieru komfortnom
komplexe – chata, drevenica, nadštandardný senník s lôžkami či dobrodružný karavan. Reč je o atraktívnej
Chalupe u Toma!
Chalupa sa nachádza v krásnom vinohradníckom prostredí, je ideálnym
miestom na pobyt pre milovníkov
turistiky, golfu, pre rodiny s deťmi
a všetkých, čo milujú prírodu, relax
a odpočinok. Tu vaše telo aj duša
nájdu pokoj od každodenného stresu.
Chalupa je zariadená vo vinohrad-

níckom štýle s 15 lôžkami, ďalších 5
lôžok je v drevenici, ktorá je súčasťou
areálu. K dispozícii sú aj ďalšie dve
miestnosti v romantickom štýle spania
na slame so 4 lôžkami aj so sociálnym
zariadením a sprchou, pričom rozšíriť
kapacitu ubytovania možno ešte o 2
prístelky. Romantika v karavanoch
zas poskytuje ubytovanie pre 10 ľudí.
Celková kapacita areálu je tak až 36
miest na spanie.
Viac informácií o Chalupe
u Toma nájdete na:
www.nasechalupy.realitylm.sk
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BACKSTAGE
OČAMI LENNIE MAXX

Čo môže byť
lákavejšie ako
prežívať príbehy,
ktoré sa nám nikdy
nemôžu prihodiť?
Dostať sa do
minulosti, alebo
budúcnosti, ocitnúť sa
na miestach reálnych
či fiktívnych, nechať
sa unášať emóciami
takými intenzívnymi,
až sa nám z toho
hlava zatočí, riešiť
najbizarnejšie
situácie, ocitať sa
v koncoch, ale aj
víťaziť, prežívať
smútok, radosť,
zúfalstvo i šťastie, a to
všetko v absolútnom
pohodlí kinosály, či
vlastnej obývačky…?

Fotograf na nakrúcaní je síce vítaný,
ale nikdy nesmie
zavadzať v zábere, musí pracovať
tak, aby nerušil
a ani nezdržoval
chod nakrúcania,
musí sa vojsť aj do
najmenšej kutice,
v ktorej sa práve
nakrúca. Nie som
síce hadia žena, ale
pri nakrúcaní
13. komnaty Juraja
Jakubiska režisérky Yvonne Vavrovej
pre Českú televíziu som sa musela
vtesnať do jeho
miniatúrnej kuchyne jedine takýmto
spôsobom…

F
y
h
Príbe afi
í
r

fo t o g

Pri nakrúcaní filmu je režisér i jeho hlavný protagonista maximálne sústredený a koncentrovaný na
každý záber. Takže “ukoristiť” si týchto dvoch
najdôležitejších ľudí na
zopár bezprostredných
záberov mimo hlavnej
línie nakrúcania si vyžaduje pohotovosť, diplomaciu a takt, schopnosť
zhodnotiť situáciu, kedy
je ich možné na sekundu
“ulúpiť” pred objektív fotoaparátu a rýchlo konať.
Na zábere režisér Juraj
Jakubisko a režisérka
Yvonne Vavrová.
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Profesionálne a stopercentné výkony sú pri tvorbe filmu neodmysliteľné. A tak choreografka, tanečníčka a herečka Vivienne S. využíva chvíle, keď štáb technicky pripravuje
záber, a niekoľkokrát precvičuje tanec, ktorý zohráva v príbehu svoju nezameniteľnú úlohu. Mimochodom, urobiť záber oproti zrkadlu je tiež výzva.

ilmové umenie fascinuje divákov od svojho vzniku. Je ohurujúce, vždy prekvapujúce, poučné i zábavné, útočí na naše
zmysly príbehom, hereckými výkonmi, vizuálnym stvárnením, režisérskou víziou a profesionalitou, kamerou, nasvietením a architektúrou scény, hudbou… mnohými a mnohými aspektmi.
Ale ako to vyzerá na „pľaci“ než filmový príbeh dorazí do svojej cielovej
rovinky? Zo svojej skúsenosti novinárky a fotografky, ktorá už dlhé
roky spolupracuje s renomovanou slovenskou filmovou a televíznou
režisérkou hraných a dokumentárnych filmov Yvonne Vavrovou,
môžem s istotou potvrdiť, že už samotný proces tvorby je v jej podaní
neuveriteľne atraktívny. Nazrieť „pod pokrievku“ vzniku samotného
diela je ako malá špionáž s cieľom prísť veci na kĺb, odhaliť akési tajomstvo a dozvedieť sa ho skôr ako ostatní.
Ale čo to obnáša byť fotografom na „pľaci“? Rozhodne to neznamená ocitnúť sa na pár minút v kreatívnom kotli, kde všetko pôsobí ako
hektická zmes aktivít, urobiť zopár náhodných záberov, nadýchnuť sa
atmosféry a odkráčať domov. Nakrúcanie filmov je rozhodne drina.
Je o nepohodlí, dlhých a dlhých hodinách strávených v exteriéroch
v zime (alebo horúčave), o vyčerpaní, o hľadaní, neistotách i odvahe ísť
s vlastnou kožou na trh. Filmový štáb trávi dennodenne desať, dvanásť,
či štrnásť hodín na „pľaci“ a to nie jeden, ani dva či tri dni, ale často celé
týždne – a to chce tak to chce rozhodne svoju prácu milovať. Pre mňa
ako fotografku je úžasné pozorovať každý detail tvorby. Zámery režisérky a spôsoby, akými komunikuje s hercami, ako tlmočí svoju predstavu
účinkujúcim i celému technickému štábu, ako sa herci koncentrujú a čo
do svojej postavy vkladajú, ako produkčný kmitá v celom tom tvorivom
chaose a udáva veciam organizačný systém, ako sa pod rukami šikovných maskérok a kostymérok herci menia do najrozličnejších podôb,
ako z celého štábu vyžaruje vášnivé nasadenie. A to sú momenty, ktoré
treba pri fotografovaní zachytiť. Nielen to, čo sa odohráva v samotnom
príbehu filmu, ale aj to, čo je skryté za jednotlivými zábermi, v momentoch prípravy, najvyššieho vypätia, ale aj vo vzácnych chvíľkach
uvoľnenia a oddychu. Jednoducho byť všade, byť vždy pripravený,
vždy takmer neviditeľný, a predsa prítomný. Pretože na scéne sa vždy
odohráva jeden hlavný príbeh a za ním mnoho ďalších...

Filmy sa často nakrúcajú v reálnych priestoroch,
v ktorých je nutné pracovať vo vymedzenom, často
veľmi limitovanom časovom úseku. To si, samozrejme, vyžaduje mimoriadnu koncentráciu nielen
režiséra, ale aj všetkých členov štábu, pretože aj tu
platí „Čas sú peniaze“. Režisérka Yvonne Vavrová
a herečka Silvia Larikenta pri nakrúcaní hraného
filmu Evina krížová cesta pre Slovenskú televíziu.

Napriek všetkým úskaliam je fotografovanie
z nakrúcania mojou veľkou vášňou. Na snímke
momentka z nakrúcania filmu režisérky Yvonne
Vavrovej Anna zo Zeleného domu k projektu a formátu BBC Moja naj pre Slovenskú televíziu. Jedna
z predstaviteliek Anny Vivienne S.
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ŽIVOTNÝ ŠTÝL

PRE TELO A DUŠU
ČAS NA SPOLOČNÉ
CHVÍLE

SVIATKY

PRE TELO A DUŠU

a všetko, čo by ste o nich mali vedieť

V

ianoce – pre mnohých z nás najkrajšie sviatky
v roku. Je to čas, kedy sa celá rodina zíde a užíva si
príjemne strávené spoločné chvíle. Príchod Vianoc
a vianočnú atmosféru v nás umocňuje aj advent,
ktorý práve plynie. Ak sa chcete dozvedieť o najkrajších sviatkoch v roku všetko podstatné, ale aj množstvo iných zaujímavostí, prajeme vám príjemné čítanie.

Keď sa blížia Vianoce alebo advent
Advent nám pripomína, že sa blížia Vianoce a narodenie
Ježiša. Názov pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Obdobie adventu začína prvou nedeľou po 26. novembri,
čiže tohto roku padne prvá adventná nedeľa na 26. novembra
a trvá až do Štedrého dňa. Väčšine z nás sa s adventom neodmysliteľne spája adventný veniec, na ktorom sú umiestnené
štyri sviece, každú nedeľu na ňom zapaľujeme jednu. Každá
z týchto nedieľ má aj svoje osobitné pomenovanie. Prvá je
železná, potom prichádza bronzová, nasleduje strieborná a posledná je zlatá. Toto predvianočné obdobie sa v kresťanských
krajinách slávi približne od 6. storočia.
Symbolika adventu
Zvyk zapaľovať na adventnom venci každú nedeľu jednu
sviecu k nám prišiel z Nemecka približne v 2. polovici 20.
storočia. Vznikol na základe toho, že deti v jednej hamburskej
škole založenej pastorom Johanom Heinrichom Wichernom sa pýtali každý deň na to, či už sú Vianoce. Preto, aby
deti vedeli, koľko dní ešte ostáva do Vianoc, pastor postavil
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veľký drevený kruh, kde bolo uložených 19 malých červených
sviečok a 4 veľké biele. Malá červená sviečka symbolizovala
všedný deň počas týždňa. Každý deň pastor zapálil novú. Veľkú bielu sviecu zapálil v nedeľu. Tento zvyk sa ujal po celom
svete, len v menšom prevedení. Dnes tak zapaľujeme už iba
štyri sviece na venci.
Veniec – samotný veniec sa spája s Kristovým krížom,
ale aj s Božou večnosťou a jednotou. Kruh totiž nemá žiadny
začiatok ani koniec, predstavuje stály kolobeh a nesmrteľnosť
duše – večný život.
Vetvičky, ihličie – vetvičky, z ktorých je veniec zhotovený, symbolizujú život. Jednotlivé dreviny majú svoj osobitný
význam. Napríklad vavrín znamená víťazstvo pred prenasledovaním a utrpením, borovica zase nesmrteľnosť. V minulosti
sa často používali aj slamené vence, ktoré neboli vyzdobené.
Tie mali za úlohu odháňať zlých duchov a zabezpečiť domácnosti požehnanie.
Svetlo sviec – symbolizuje večné svetlo – Krista.

Vianoce
Hneď po advente nasledujú samotné Vianoce, ktoré začínajú
24. decembra – Štedrým dňom. V tento čarovný deň slávime
narodenie Krista. Je to deň pokoja, celá domácnosť rozvoniava
tými najlepšími jedlami a sladkými dobrotami. V obývacej izbe
sa ligoce vianočný stromček a večer si pod ním rozbaľujeme

darčeky, ktoré sú nám akousi odmenou za dobré správanie
počas celého roka. Aj k Vianociam neodmysliteľne patria symboly, ktoré nájdeme v každej domácnosti. Aké to sú?
Vianočný stromček – dnes už hádam ani neexistuje
domácnosť, kde by nebol ozdobený a vysvietený vianočný stromček. Ten dodáva sviatkom zvláštnu, ale príjemnú
atmosféru a radosť rozdáva nielen našim najmenším, ale aj
dospelým. Mnohí z nás sa tešia na jeho zdobenie a príjemné
chvíle, ktoré pri ňom zažívame. Zaujíma vás, ako táto tradícia
vznikla? Podľa dávnej legendy sa traduje, že prvý vianočný
stromček ozdobil írsky mních Kolumbán, ktorý chcel takto
prilákať na svoje kázne viac ľudí. Stalo sa tak v roku 573.
Vedel, že ľudia majú v úcte hlavne jedličky, preto sa rozhodol
jednu jedľu vyzdobiť horiacimi fakľami v tvare kríža. A práve
tento skutok bol základom pre vznik tradície, ktorú dodržiavame dodnes. Kedysi dávno, pred približne 400 rokmi, predstavovali vyzdobené vianočné stromčeky pre šľachtu a bohatú
vrstvu blahobyt. Chudobní ľudia ich nahrádzali vetvičkami,
ktoré po domoch rozdávali vinšovníci. V súčasnosti sa v našich domácnostiach preferujú vianočné stromčeky ozdobené
tými najrozličnejšími ozdobami, žiarovkami a sladkosťami.
Avšak pozor, nie vždy to bolo takto. V minulosti si svoje
vianočné stromčeky ľudia vyzdobovali tým, čo si dopestovali
doma a v záhrade. Na stromčeku viseli čerstvé i sušené jablká,
hrušky či orechy. Neskôr sa začali na zdobenie používať aj
perníky, či papierové ozdoby. Obľúbené boli figúrky zo slamy
alebo kukuričného šúpolia.

Vianočné oplátky
Na Štedrý deň jeme vianočné oplátky s medom a cesnakom.
Oplátky symbolizujú sväté prijímanie. Cesnak sa konzumuje
kvôli tomu, že bol odjakživa považovaný za všeliek. Ľudia
ho používali nielen ako pokrm, ale aj ako ochranu proti
zlým duchom. Dnes si vianočné oplátky zvykneme kupovať
v obchodoch. Doma ich pečie skutočne už iba málokto. Avšak
v 19. storočí sa oplátky piekli doma a túto výsadu mali iba
učitelia a organisti. Dva alebo tri dni pred Vianocami oplátky
rozdávali školopovinné deti. Okrem oplátok obdarili každú
domácnosť aj pekným vinšom.
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PRE TELO I DUŠU
Betlehem
Tradícia betlehemu sa u nás traduje už od roku 1223, kedy svätý František z Assisi na Vianoce pripravil v talianskom mestečku
Greccia v jednej jaskyni živý betlehem. V jasličkách bolo skutočné
dieťa, pri ňom stáli Jozef a Mária, obďaleč osol a vôl. Na dieťa sa
prišli samozrejme pozrieť aj traja mudrci Gašpar, Melichar
a Baltazár, ktorí doniesli vzácne dary – zlato, kadidlo
a myrhu. Dnes si do domovov inštalujeme
malé drevené alebo papierové betlehemy. Na
námestiach a pri kostoloch môžeme zase
vidieť tie najkrajšie vyrezávané betlehemy,
dokonca niekedy aj so živými hercami.
Celodenný pôst
Na Štedrý deň bolo a ešte aj je zvykom držať celodenný pôst až po štedrovečernú večeru.
Štedrovečerná večera začínala vtedy, keď sa na
nebi objavila prvá hviezda. Počas dňa sa jedia
ľahké bezmäsité jedlá. Podľa legendy sa traduje,
že kto bude dodržiavať celý deň pôst, uvidí zlaté prasiatko.
Štedrovečerná večera
Ako vyzerá súčasná štedrovečerná večera, to všetci veľmi dobre
vieme. Ale ako to vyzeralo kedysi? Hneď po zotmení, ako sa na
nebi objavila prvá hviezda, sa všetci členovia domácnosti usadili
za sviatočne prestretý stôl. Mama bola pred dverami s košíkom
ovocia s medom, cesnakom, orechmi i oplátkami. Zaklopala na
dvere. Vošla do domu a pristúpila k stolu, na ktorý položila košík
s ovocím. Potom nasledovali modlitby a požehnania. Požehnanie
sa dávalo na čelo v podobe znaku kríža s cesnakom namočeným
v mede. Taktiež bolo zvykom hádzať orechy na každú svetovú
stranu. Ľudia verili, že takto im do domu budú prichádzať iba
dobré správy. Samozrejmosťou bolo, že gazdiná nezabudla ani
na domáce zvieratá. Tie dostali zo všetkého jedla, ktoré bolo na
stole. Na štedrovečernú večeru by sa malo jesť beznohé mäso
– ryba. Na Kristovo narodenie zase dvojnohé – hydina a v deň
sv. Štefana štvornohé, napríklad bravčové mäso. Aby sa v dome
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držali peniaze, dáva sa pod tanier kapria šupinka a minca. V tento
výnimočný večer nesmú v žiadnej rodine chýbať ani vinše či
stretnutia s rodinou.

Vianočná ruža
Krásne červené kvety, ktoré kvitnú iba vtedy, keď
majú denne menej ako 12 hodín svetla. Dostupné
zvyknú byť pred Vianocami a veľa ľudí si ich
kupuje do svojich domácností. Vianočná ruža
bola v čase Aztékov symbolom nového života
pre bojovníkov, ktorí padli.
Pieseň Tichá noc, svätá noc..
Viete si predstaviť Vianoce bez tejto piesne?
Určite nie. Táto čarovná pieseň vnáša do našich
sŕdc pokoj a radosť. Vznikla v Rakúsku na Vianoce roku 1818. Rýchlo sa ujala po celom svete a bola
preložená do viac ako 200 jazykov sveta.
Traja králi
Po novom roku, konkrétne 6. januára, slávime sviatok Troch
kráľov. Aj tento deň sa nám spája s Vianocami, resp. naznačuje, že
končia prázdniny a deti sa vrátia do škôl a my zase do práce. Sviatok Troch kráľov, ktorý pripomína zjavenie Pána, patrí medzi
najstaršie kresťanské sviatky. Slávi sa od 3. storočia. V tento deň
bolo zvykom, že kňaz chodil so svojím sprievodom po domoch
koledovať a na dvere napísal iniciálky troch biblických mudrcov
– G. M. B. Okrem toho dom vysvätil a zavinšoval zdravie, šťastie
a hojnosť.
Vianoce a celé vianočné obdobie patria k tým najkrajším
sviatkom, o tom niet ani najmenších pochýb. Aj napriek tomu,
že Vianoce sú čoraz viac komerčnými, nezabúdajme na hlavné
posolstvo týchto sviatok. Vianoce sú časom pokoja a radosti. Je
to čas, kedy by sme mali prejavovať viac lásky svojim blížnym
a zamyslieť sa nad tým, čo je pre nás v život dôležité.
Šťastné a veselé Vianoce vám praje
Martina Zvolanská,
Foto: i.pinimg.com, IKEA, urobsisam.zoznam.sk
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Sonická čistiaca kefka na tvár
a odličovanie Orava FB-04

19,90 €
orava.eu

Tipy na
é
n
č
o
n
via
darčeky

Vianočný balíček
intímnej hygieny
Saforelle

19,50 €
saforelle.eu

Prémiový
bluetooth
reproduktor
SENCOR SSS
6500N

22,90 €

predajňa Potten &
Pannen – Staněk,
vasekuchyne.sk

sencor.sk

Prenosný bluetooth
repro Orava Crater 2

Tyčový mixér 4 v 1
SENCOR SHB
5001BK

99 €

49,90 €

orava.eu

sencor.sk
Súprava dóz na zemiaky,
cibuľu a cesnak NOVAline

Obojok pre psy
Hunter,
info o cene v
predajni Hunter – just your
friend...,
NC Central,
Bratislava

47 €

novaline.sk

99 €

cassioklavesy.sk
Váha s bluetooth
na prenos dát
do mobilu Orava
EV-500 BT

sencor.sk

26,90 €
orava.eu

Liatinový stolný
zvonček
mačka NOVAline

od 119 €

Hudobné kávesy Cassio CTK-1500

75,90 €

Varná kanvica
SENCOR SWK
2080BK

Tyčový mixér Bamix

Vianočný servis
Villeroy & Boch,
rôzne ceny,
predajňa
Potten & Pannen – Staněk,
vasekuchyne.sk

orava.eu

predajňa Potten & Pannen,
vasekuchyne.sk
Vianočný čaj Kusmi Tsarevna,

30 €,

Parná žehlička na vlasy
BaByliss ST495E

146,90 €
Smoothie mixér
SENCOR SBL 220x

19,90 €
sencor.sk
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22,90 €
sencor.sk

Polotlakový hrniec Woll

od 149 €

orava.eu

Elektrická vyhrievacia deka
SENCOR SUB190

sencor.sk

139 €

9,90 €

novaline.sk

19,90 €

Odšťavovač na celé
kúsky ovocia Orava
OS-111

Osobný zvlhčovač
vzduchu Orava HUM-11

22,30 €

Bluetooth reproduktor
SENCOR SSS 1050 Blue

sencor.sk

Low Carb Norbi múka

4,90 €

predajňa Update1, update.sk

Vreckový vysávač SENCOR SVC
9000BK

165,90 €
sencor.sk

Misky pre psy
Hunter,
info o cene
v predajni Hunter – just your
friend...,
NC Central, Bratislava

predajňa Potten &
Pannen – Staněk, vasekuchyne.sk
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POD STROMČEK
PATRÍ AJ KNIHA

Darujte na Vianoce malým aj veľkým vášnivým čitateľom darček, ktorý
povznáša dušu, zavedie ich na neznáme miesta a v jeho spoločnosti
prežijú napínavé, dobrodružné, záhadné, víťazné a emotívne okamihy.
A keďže Vianoce sú dlhé, vyberte si ich hneď niekoľko!
Čistá duša (Slovart)
Za týmto pseudonymom sa skrýva fenomén
slovenského internetu, ktorý hrou so slovami
a krehkými básňami zväčša osobného charakteru spája nespojiteľné, poukazuje na svet
a ľudské bytie a na minimálnej ploche glosuje
každodenný život. Mnohé už boli zverejnené
na sociálnych sieťach, ale nájdete tu aj doposiaľ
nezverejnené texty. Osviežujúce, pravdivé
a nápadité čítanie, ku ktorému sa budete s potešením vracať. www.slovart.sk
Katarína Kerekesová, Vanda Rozenbergová a kol.:
Websterovci (Slovart)
Pavúčia rodinka Websterovcov žije v útulných kokónoch zavesených vo výťahovej strojovni. Hlavná hrdinka – šesťročná pavúčica Lili
sa musí naučiť utkať svoje prvé vlákno, spustiť
sa prvýkrát do školy. Brat Hugo ju sprevádza, aj
keď mu sestra niekedy poriadne lezie na nervy.
Mama Alma sa postará o pavúčie pochúťky
a tato Walter o rozhodné slová. V šiestich
príbehoch objavíme pevnosť pavúčieho vlákna,
ale najmä skutočnú silu rodiny. Večerníčkové spracovanie knihy
si môžete užiť v spolupráci s RTVS už tieto Vianoce. www.
slovart.sk
Katarína Škorupová: Anča z Pomaranča (Slovart)
Anča s mamou, namrzenou staršou sestrou
Terou a malým bratom sa musí z mesta presťahovať na ranč k babke, aby jej pomohli. Babka
však vôbec nevyzerá, že by pomoc so sebou,
rančom a hospodárstvom potrebovala, a vyzerá
trochu ako bosorka. Susedia od vedľa si zas na
stenu si namaľovali prasiatka, ktoré si grilujú
človeka. Nie sú to náhodou ľudožrúti? Anča má
bujnú fantáziu a rodina je z jej výmyslov občas
poriadne na nervy. Čítať jej príbehy je nesmierne zábavné! www.
slovart.sk
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Pavol Rankov:
Miesta, čo nie sú na mape (Slovart)
Kým Marek a Natália študujú v Olomouci,
vyzerá to na celkom obyčajný život slovenských vysokoškolákov v blízkom zahraničí.
Potom však prídu prázdninovať na rodné
Slovensko a ich vzťah je čoraz komplikovanejší. Ako jedovaté plyny sa uvoľňujú Marekove traumy z detstva a čoraz upnutejšia
Natália nechce hľadať cestu na ich prekonanie.
Lenže kto z nich si lepšie vymýšľa? Rankov na
románovej ploche rozohráva podivný príbeh,
v ktorom nič nie je také, ako by malo byť, lebo možno ani nič nie
je. www.slovart.sk
Holly Webb:
Oskar a jeho prvé Vianoce (Verbarium)
Hanka sa veľmi poteší, keď dostane šteniatko
dalmatínca. Najradšej by s rozkošným Oskarom trávila všetok čas, musí však nacvičovať
program na vianočné predstavenie. Psíkovi sa
samota nepáči, cíti sa odstrčený. Navyše doň
Hankin mladší braček, Miško neustále dobiedza, a v dome sa zjaví nezvyčajný stromček
s kopou neznámych ľudí... www.verbarium.sk
Holly Webb:
Fúzik, mačiatko bez domova (Verbarium)
Paťka s otcom a psom Argom na prechádzke do lese nájdu na čiernej skládke maličké
mačiatka bez mamy. Paťka sa najviac strachuje
o bieleho kocúrika s nadýchaným kožúškom,
ktorý vyzerá taký drobný a hladný. V miestnom útulku však už nie je voľné miesto, a tak sa
rodina rozhodne o mláďatká dočasne postarať.
Paťka sa však desí predstavy, že by sa mala
rozlúčiť – najmä nie s tým malým bielym kocúrikom... www.verbarium.sk

Christine Sagnier & Caroline Hesnard:
Nech žije rodina 1:
Pomóóóc, sťahujeme sa! (Verbarium)
Mama Loly a Toma náhle vyrukuje s tým, že
ich onedlho čaká prekvapenie: rozrastajúca sa rodinka sa bude sťahovať do nového domu blízko
Paríža. Lola si posťažuje, že to vôbec nepovažuje
za dobrý nápad a rázne odmietne opustiť Alicu,
svoju najlepšiu kamarátku. Prvá časť obľúbeného francúzskeho seriálu reflektuje dnešný svet
nanovo poskladaných rodín a aj vďaka veselým
a farebným ilustráciám sa dôsledne pridržiava
detskej optiky a je písaná zrozumiteľným jazykom 8-ročného
dievčatka. O zábavné situácie v tejto rozvetvenej rodine rozhodne
nie je núdza. www.verbarium.sk
Christine Sagnier & Caroline Hesnard:
Nech žije rodina 2:
Deň, ktorý sa nezačal dobre (Verbarium)
Ak sa deň raz začne zle, katastrofy sa nabaľujú jedna na druhú a koniec je v nedohľadne.
Lola má pred sebou náročný deň. Rodičia odišli
z domu skoro ráno a ona spolu so svojím bratom
Tomom majú za úlohu postarať sa o ich nového
psa – ešte pred odchodom do školy... Zvládnu to?
www.verbarium.sk
Auer Margit:
Škola magických zvierat, 1. diel (Verbarium)
Ida sa v novej škole vôbec necíti príjemne.
Spolužiaci ju neprijali a triedna Slečna Cornfieldová je dosť zvláštna osôbka. Jedine utiahnutému Benymu sa zdá celkom sympatická, a tak
ju pozve na svoju narodeninovú oslavu. Ida sa
na ňu nakoniec nedostaví a zdá sa, že ani z nich
dvoch nebudú priatelia. Potom sa však udeje
niečo magické... Trieda totiž ukrýva tajomstvo:
na koho sa usmeje šťastie, získa najlepšieho priateľa na celom
svete. Zázračné zviera, ktoré vie rozprávať. Všetci sú v napätí:
kto bude prvý a aké zviera dostane? A čo sa stane potom? www.
verbarium.sk
Auer Margit:
Škola magických zvierat,
2. diel: Samá jama (Verbarium)
Dobrodružstvo pokračuje! O tajomstve zázračného zookupectva sa nesmie nikto dozvedieť.
Napriek tomu sa Ida a jej lišiak Ryšiak prerieknu.
Len aby sa o tom nedozvedela učiteľka! Čoky si
zo všetkého najviac želá svoje vlastné zázračné
zviera. Všetko ostatné mu je ľahostajné: školské
divadelné predstavenie, nafúkaná spolužiačka
a najviac tie prapodivné jamy v školskej záhrade...
Ktovie ako vznikajú tie tajomné diery? Napínavá záhada, ktorá
naruší pokojný školský život, nedá spávať nikomu...
www.verbarium.sk

Charles Dickens: Vianočná koleda (Verbarium)
Pán Scrooge je známy ako lakomec a jeho
chamtivosť nepozná hraníc. Dokonca ani na
Vianoce sa jeho tvrdé srdce neobmäkčí. Nečakaná a tajuplná návšteva však mnohé zmení.
Navštívi ho Marley, jeho dávny obchodný
partner, ktorý je však už dávno mŕtvy. A pána
Scrooga prídu osobne pozrieť aj ďalšie prízraky... Štedrý deň sa blíži a s ním aj možnosť
vykúpenia. Prehodnotí Scrooge svoj doterajší
život? Najkrajší príbeh veľkého anglického rozprávača z roku
1843 aj dnes osloví čitateľov silnou myšlienkou o silnom posolstve Vianoc. www.verbarium.sk
Blažena Mikšíková:
Belások a Belásenka (Mladé letá)
Motýliky Belások a Belásenka majú rovnaké
starosti ako ostatní rodičia. Synčeka Modráčika
od samej lásky rozmaznávajú a Belásenka by mu
zniesla aj modré z neba. Stále mu je za pätami:
„Nelietaj! Nesadaj si na vysoký kvet! Nebehaj
po rose, lebo prechladneš!“ Z toľkých zákazov
načisto zlenivel a nielenže zabudol lietať, ale
i chodiť mu bolo zaťažko. Ako to nakoniec
s Modráčikom dopadne? www.mladeleta.sk
James Fenimore Cooper:
Červený pirát (Mladé letá, edícia STOPY)
Dej dobrodružného historického románu
sa odohráva väčšinou na mori a v dobe, keď sa
rozhodovalo o nezávislosti Spojených štátov.
Autor v ňom dokonale uplatnil svoje skúsenosti zo služby v námorných silách, keď opisuje
zápas plachetnice s rozbúreným morom alebo
hrôzostrašnú bitku vojenskej lode s pirátskou.
Červený pirát bol postrachom amerických morí
a predovšetkým anglických lodí, ktoré z duše
nenávidel, keďže Angličania sa pyšne správali ku kolonizovaným krajinám, ku ktorým vtedy patrila aj jeho vlasť – Amerika.
Napínavý dobrodružný príbeh, ktorý sme aj my starší hltali ešte
v časoch dávno minulých, si získa aj dnes (nielen) chlapčenské
publikum. www.mladeleta.sk
Lennie Maxx: Akční ženy
Hrdinky 13 príbehov sviežej, ľahko humornej knihy nás pozvú do svojho sveta a životov
plného zaujímavých postrehov a myšlienok, bežných i netradičných situácií. Každá
z hrdiniek prináša svoj pohľad na život, takže
kniha pútavo zachytáva rozmanitosť života. Je
to presne tá kniha, s ktorou je fajn zaliezť do
útulného kútika a vychutnať si pohodu a príjemnú atmosféru.
Mnoho ženských čitateliek v príbehoch objaví samých seba
a mnoho mužov možno trochu viac nahliadne „pod pokrievku“,
kde sa „varí“ omamne voňajúca ženská duša. Kúpite v sietí kníhkupectiev Panta Rhei.
1
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PREŽITE ZIMU HRAVO!

Prinášame vám
pár tipov na
spoločenské hry,
odporúčané tými
najpovolanejšími.
V Ihrysku totiž hrám
nielen rozumejú, ale
vášnivo ich aj sami
hrajú. Podarujte
ich pod stromček
a zábavu si s nimi
užijete celý rok!

NÁDEJNÝ
SCENÁR
(od 10 rokov, 2 – 4 hráči, na
15 min.)

Slovenská verzia hry Milostný
dopis je plná známych tvárí.
Malá kartová hra, ktorú napriek
jednoduchosti pravidiel môžete
hrať dookola.

PICCOBELLO
(od 3 rokov, 2 – 4 hráči)
Malý košíček s kusmi bielizne, ktoré treba rozvešať a usušiť na slnku
– tak jednoduché, a predsa pre deti veľká výzva. Skvelé spracovanie hry
vhodnej pre najmenších hráčov obsahuje konštrukciu so šnúrou na bielizeň, košíčky, bielizeň, malé štipce a kocky. Uvádza deti do hrania, pravidiel, trénuje motoriku a baví.

CARDLINE:
SVET
ZVIERAT
(od 7 rokov, 1 – 6 hráčov, na
pár minút)

ROZPRÁVKARI
(od 8 rokov, 2 – 4 hráči)
Nová hra slovenského autora, v ktorej zachraňujete rozprávky. Príjemná a pohodová
zábava pre rodiny s nádhernými ilustráciami
a inšpiráciami na čítanie.
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Kto sa dožíva vyššieho veku,
ježko alebo prepelica? Má panda
vyššiu hmotnosť ako tiger? Krásna spoločenská hra v darčekovom
balení – tvarovanej kovovej škatuľke. Má veľmi jednoduché pravidlá, peknú grafiku a je vhodná
pre deti, najmä pre spoločnú hru
detí a dospelých.

KRYCIE
MENÁ
(od 14 rokov, 2 – 8 hráčov, najlepšie vo
štvorici)

Hra s prestížnym titulom najlepšej párty
hry na svete je určená všetkým, ktorí sa radi
hrajú so slovami, premýšľajú nad nápovedami, spájajú asociácie a smejú sa nad šialenými nápadmi.

GLUX
(od 8 rokov, 2 – 4 hráči, na
cca polhodinu)

Logická abstraktná hra,
v ktorej umiestňujete žetóny do
priestoru zaujímavým mechanizmom (šíria sa od predošlých
žetónov), blokujete, plánujete,
snažíte sa o prevahu. Jednoduché pravidlá, a pritom komplexná hra.

PERPLEXUS STAR WARS
HVIEZDA
SMRTI
(od 8 rokov, 1 hráč)
Obľúbená séria 3D bludísk má svoju hviezdu – vo veľkej guli vyplnenej bludiskom vediete svoju guľôčku cestičkami, špirálami a skokmi a veľmi dúfate, že
nevypadne z dráhy. Pozor na častý jav – od sústredenosti hrozí vyplazený jazyk!

Hry pre vás vybralo www.ihrysko.sk
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ŽIVOTNÝ ŠTÝL

VEDELI STE?

HYDRATOVANÉ RUKY
A NOHY SÚ V ZIME
ZÁKLADOM

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU
V ZIME
Červená a vyštípaná tvár, suché ruky a popraskané pery má na
svedomí mráz, avšak nielen ten. Môže za to aj zanedbaná starostlivosť
o pokožku, ktorá je v zimných mesiacoch dôležitejšia ako inokedy.
Poradíme vám, ako sa o ňu správne starať a dopriať jej všetko, čo
potrebuje.
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Počas zimy môže pleti pomôcť aj vhodný
mejkap. Ten totiž neslúži len na farebné
zjednotenie pleti, ale aj na jej ochranu.
Mejkap si vyberajte podľa typu pleti, v zime pred krycím uprednostnite
hydratačný, no najmä dbajte na to, aby
mal UV filter. Ten je počas zimy, aj keď
sa to nemusí zdať, veľmi dôležitý. Zimné
slniečko je zradné.

Nebojte sa hydratovať
Odborníci ešte pred niekoľkými desaťročiami hydratačné
krémy počas zimy neodporúčali, pretože sa obávali, že voda,
ktorú obsahujú, by mohla zamrznúť a pleť by tak mohla ešte
viac utrpieť. Dnes sa hydratovať odporúča, najmä vďaka tomu,
že krémy boli inovované a do pleti sa okamžité vsakujú, teda
nestihnú zamrznúť, a vašej pleti tak poskytujú potrebnú hydratáciu počas chladných dní.

Premastené a hydratované ruky a nohy sú v zime základom.
Nechcete predsa, aby vám popraskali a boli suché. Vyberajte
preto hutné krémy, ktoré vašej pokožke ulahodia.

Hydratujte sa aj zvnútra
Pitný režim je dôležitý nielen v lete, ale aj v zime. Preto, aby
vaša pokožka nielen vyzerala, ale aj bola zdravá, denne pite dostatok tekutín, ideálne vody. A aby ste si neprivolávali opačný
účinok, odborníci odporúčajú vyhýbať sa alebo minimálne obmedziť prísun kávy, čierneho čaju a alkoholu. Namiesto toho si
môžete vychutnať nesladené bylinné čaje, ktoré vám prospejú.
Krém na opaľovanie je nutnosťou
Ak sa chystáte na hory, nezabudnite si pribaliť krém na
opaľovanie s UV faktorom 15 až 20. Netreba zabúdať na to,
že slnko na horách je zradné a doplatiť na to môže práve vaša
pokožka.
Doprajte si relax
Počas zimy si doprajte pohodu, vytvorte si obľúbené domáce
spa. Možností, ako si vytvoriť príjemnú atmosféru kúpeľov, je
mnoho. Za vyskúšanie stoja telové oleje, pílingy a masky, pričom atmosféru môžete doladiť sviečkami a vonnými tyčinkami.
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Starostlivosť o nohy
Napriek tomu, že nohy
máme v teplých čižmách a nie
sú vystavené zime a neblahým
vonkajším vplyvom tak ako
ruky, aj ony sú počas zimy
suchšie, preto im treba venovať
špeciálnu pozornosť. Ak sa vám
nechce vychádzať do chladného
počasia, pedikúru si môžete
dopriať aj doma.
Pozor, na horúci kúpeľ
radšej zabudnite
Kúpeľ po dni strávenom
v mrazivom počasí môže znieť
ako dobrý nápad. Avšak až taká
dobrá myšlienka to nie je. Horúci kúpeľ je počas zimy celkom
nevhodný. Teplá voda zmýva
ochranný filter pokožky, otvára
póry a pokožka je potom veľmi
citlivá na chladné počasie.
Lepšie sú krátke sprchy vlažnou
vodou.

Píling
Pokožka sa v zime rýchlo vysušuje, tvoria sa
na nej malé šupinky. Túto nepríjemnú odumretú
kožu ľahko odstránite príjemným telovým pílingom. Záleží len na vašich preferenciách, aké veľké
čiastočky pílingu a aká konzistencia vám vyhovujú. Obľúbené sú olejové pílingy a tiež momentálne vedú kávové, či soľné. Pílingy pokožku očistia,
prekrvia a nechajú ju krásne hebkú. Nezabudnite
však, že aj po pílingu treba siahnuť po hydratačnom kréme, ktorý pokožku vyživí.
Pleťové masky
Nečudo, že masky sú momentálne mimoriadne
obľúbené. Medzi favoritkami žien z celého sveta
patria zlupovacie masky s aktívnym uhlím, ktoré
pleť hĺbkovo čistia a vďaka ich pravidelnému používaniu sa dokonca môžete úplne zbaviť nedokonalostí pleti, napríklad čiernych bodiek.
Ak aj vy radi používate pleťové masky, pred
ich použitím pleť nezabudnite dôkladne vyčistiť.
Zbavte ju všetkých zvyškov mejkapu a dočistite
micelárnou vodou. Iba na čistej pleti môžu pleťové masky plniť svoju úlohu.

70 www.frisko.media

Masky na ruky
Určite aj vy pociťujete, že ruky
potrebujú počas zimy mimoriadnu
starostlivosť a pozornosť. Okrem
nosenia rukavíc odborníci odporúčajú najmä premasťovanie rúk, ale
aj zábaly, či masky na ruky.

SÚŤAŽ

Aký mejkap v
zime by sm
uprednostniť? e mali
Odpovedzte na
získať cenný ba otázku a môžete
lík knihy a spot
rebnej
elektroniky.
Riešenie zasiel
ajte na 6665 v
tvare
FRISKO2 semna
pí
Cena spätnej SM šteriešenie.
S je 0,8 € s
DPH.

VYSKÚŠAJTE
DOMÁCI
MEDOVÝ
ZÁBAL
Aby ste už viac nemali vysušenú, ale jemnú
a hebkú pokožku.

Budete potrebovať:
med, vaječný žĺtok a olivový olej

Postup:

Rozmiešajte 2 PL medu s vaječným žĺtkom
a 1 PL olivového oleja. Naneste na ruky a zabaľte
do vrecúška a uteráka. Po 15 minútach pôsobenia
ruky opláchnite.
Vyskúšajte aj maslo, ktoré ruky zvláčňuje rovnako
ako med.
Elisette, Foto: www.lush.com, pixabay.com, myvipfootspa.com
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KOLAGÉN –

OPAĽOVANIE
V ZIME

bielkovina mladosti

Či už ste žena, alebo muž, každý
z nás túži po krásnej, pružnej
pokožke bez vrások. Na to, aby
taká bola, potrebuje naše telo
kolagén, ktorý je často označovaný
aj ako bielkovina mladosti.

Slnečné lúče v primeranom
množstve majú na náš
organizmus priaznivý vplyv.
Vďaka nim sa vytvára v našom
tele vitamín D a blahodarne
pôsobia aj na našu psychiku.
Bonusom je aj krásne hnedá
pokožka. Tak prečo si nedopriať
opaľovanie aj v zime?
Vyhriata pláž alebo solárium
Ak sa nechystáte počas zimných mesiacov na dovolenku
niekam do exotiky, kde je teplo, doprajte si opaľovanie v soláriu. To vám prinesie rovnaké výhody, ako keby ste sa slnili
na pláži. Samozrejme je dôležité, aby ste dodržiavali všetky
pravidlá zdravého a správneho opaľovania sa. Takto môžete
aj počas zimných mesiacov dodať telu UVB žiarenie, ktoré je
nevyhnutné na produkciu vitamínu D v našom tele.

Prečo naše telo potrebuje kolagén?
Kolagén je najdôležitejšou stavebnou bielkovinou v našom
tele. Vďaka nemu je naša pleť, ako aj všetky ostatné tkanivá
pružná a hydratovaná. Kolagén vyživuje všetky tkanivá,
kĺby, vlasy i nechty. Táto bielkovina, často nazývaná aj bielkovina mladosti, funguje v našom tele ako akýsi elixír krásy.
Čo to znamená? Ak jej máme dostatok, naša pleť je krásna,
pružná, bez vrások. Problém nastáva vtedy, keď nášmu telu
„dôjdu“ kolagénové zásoby.
Horské slnko
Počas zimy si môžete užiť slniečko najmä na horách.
Predsa len ste vo vyšších nadmorských polohách, takže aj
bližšie k slnku. Vzhľadom na to, že biela farba slnečné lúče
odráža, môžete sa spáliť, aj keď je vonku zima a všade okolo
sneh. Preto je dôležité myslieť aj na to, že je vhodné natrieť
sa opaľovacím krémom, predovšetkým tvár. Určite ste už
zažili situáciu, že sa niekto vrátil z lyžovačky na horách so
spáleným nosom. A presne za to môže horské slniečko, ktoré
je skutočne silné, aj keď sa to nezdá.
Prečo sa oplatí opaľovať aj v zime?
Vedeli ste, že vďaka pravidelnému slneniu môžete zlepšiť
zásobovanie organizmu vápnikom? A to je iba jeden z dôvodov. Opaľovanie má aj preventívny účinok proti osteoporóze, stimuluje imunitný systém, znižuje hladinu cholesterolu,
posilňuje srdcovo-cievny systém, pomáha v boji s akné
a pomáha znižovať krvný tlak. Okrem toho má opaľovanie
pozitívny účinok aj na psychické zdravie. Zmierňuje depresie, pomáha zvýšiť duševnú výkonnosť, ba dokonca slnečné
lúče aktivujú hormóny šťastia. Preto je obzvlášť v zimných
mesiacoch dôležité, aby ste si dopriali slnenie či už prírodným spôsobom, alebo za pomoci solária.
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Martina Zvolanská
Foto: goldenparkresort.com, alps2alps.com

25 a viac
Kolagén sa v našom tele tvorí prirodzene. Avšak po 25.
roku života sa pomaly z nášho tela vytráca a okolo 40. roku
sa netvorí už skoro vôbec. A presne to sú dôvody, prečo naše
telo starne. Tento proces je pre naše telo prirodzený, avšak
aj my ho môžeme zvrátiť. Ako? Sú dve možnosti. Jednou
je, že si zadovážite krémy a rôzne iné preparáty s obsahom

mladá pleť

stará pleť

kolagénu. Tých je momentálne na trhu viac než dosť. Avšak
vždy si najprv vyhľadajte referencie na ten ktorý prípravok,
až potom sa rozhodujte. Druhou alternatívou je, že tvorbu
kolagénu podporíte prostredníctvom stravy. Existujú totiž
potraviny, ktoré majú pozitívny vplyv na tvorbu tejto základnej stavebnej jednotky. Čo si teda dopriať, aby sa v našom
tele podporila tvorba kolagénu? V prvom rade je dôležité,
aby naše telo malo dostatok vitamínu C, ktorý nájdeme
v citrusoch, kapuste, zelenej listovej zelenine, paradajkách,
paprike, čiernych ríbezliach. Ďalšou dôležitou zložkou sú
aminokyseliny. Tie nájdeme v arašidoch, pšenici, vaječných
bielkoch, fazuli a chudom mäse. Zo svojho jedálnička určite
nevynechávajte ani cesnak a cibuľu, ktoré tiež spomaľujú
deštrukciu kolagénu. Poslednú skupinu potravín, ktoré napomáhajú tvorbe kolagénu v našom tele, tvoria tzv. fytochemikálie. Nachádzajú sa hlavne v orechoch, obilninách
a ovocí.

Ako zistiť, že telu chýba kolagén?
Nedostatok kolagénu v tele sa prejavuje viacerými zmenami. Patrí medzi ne suchá, dehydrovaná pleť so sklonom
k tvorbe vrások, ochabnutá pokožka, či dokonca strie, suché,
lámavé vlasy bez lesku. Jedným z príznakov môže byť aj
nadmerné vypadávanie vlasov. Ďalšími varovnými signálmi
sú krehké, štiepiace sa nechty či pigmentové škvrny. Ak spozorujete takéto zmeny, určite zbystrite pozornosť a svojmu
telu doprajte dostatok tejto bielkoviny mladosti.
Martina Zvolanská
Foto: aminocollagenindia.com, betternutrition.com
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Čo je vlastne značka Update1?
Ich motto to vystihuje dokonale:
„Zdravie nie je všetko, ale bez neho je všetko
ničím!“
Znížené sacharidy: Sú významným
a najrýchlejšie použiteľným zdrojom energie pre telo a sú zdrojom energie pre svaly
a pre mozog.
Nízky glykemický index: GI nám udáva, aké je postavenie potraviny na stupnici
od 0 do 100 podľa toho, ako rýchlo sa
cukor v potravine vstrebáva a ako rýchlo
zvyšuje hladinu glukózy v krvi a obsah
sacharidov.
Bez pridaného cukru: žiadny ďalší skrytý
cukor
Klinicky testované: Testy sú uskutočňované na potravinovú intoleranciu a na
preukázanie účinkov na zdravie ľudí.
Ak si osvojíte filozofiu značky Update1,
naučíte sa veľmi jednoducho stravovať.
Treba si len osvojiť rozdelenie surovín
a potravín do troch základných skupín.
Práve tie 3 základné skupiny nám určujú, kedy a čo presne máme jesť.

NA NÁVŠTEVE
U RENAT Y V ŠAMORÍNE

Zdravie, životný štýl!
Update1 – názov
mi bol známy, ale,
pravdupovediac, iba
názov. Jedna moja
veľmi dobrá kamarátka
je posadnutá značkou
Update1. Od nej
som vedela, že majú
výborné koláčiky. No
a vlastne to bol dôvod,
prečo som vstúpila do
tejto predajne. Musím
vám povedať, že tam
majú úžasné veci.
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3 základné kategórie
(časové rozdelenie
konzumácie potravín):
1. kategória (konzumovateľné potraviny od 6.00 do 22.00) – obsah sacharidov
(uhľohydrátov) v 100 g potravín nepresahuje 30 g a GI je menej ako 30 (sem patria
všetky Update výrobky).
2. kategória (konzumovateľné potraviny
od 6.00 do 15.00) – obsah sacharidov (uhľohydrátov) v 100 g potravín je v rozmedzí
30 – 50 g a GI je tiež v tomto pásme.
3. kategória (konzumovateľné potraviny od 6.00 do 12.00) – obsah sacharidov
(uhľohydrátov) v 100 g potravín je nad 50
g a GI je viac ako 50.

T

í, ktorí ma poznáte,
viete, že mám stále nutkanie hovoriť.
Naproti mne stála
majiteľka navštívenej prevádzky
Update1 v Šamoríne Renata, ktorá
je v tomto asi rovnaká. Hneď ma
pekne posadila, dali sme si kávu
(mimochodom, veľmi dobrú) aj
s koláčikom. Zistila som, že táto
prevádzka funguje ako predajňa
potravín, bistro, kaviareň, ale aj
ako poradňa pre zdravý životný
štýl. Nájdeme tu aj detský kútik,
no jednoducho ideálne miesto aj
pre mamičky. Značka Update1
ponúka široký výber jedál a aj
surovín. Dokonca majú aj bezgluténové a bezlaktózové výrobky.
Baby v Šamoríne sa na zákazníkov
tešia už od skorého rána, od šiestej
hodiny ráno. Podávajú zdravé
a veľmi chutné raňajky.

Celý systém Update je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú zdravo stravovať a záleží im na tom, čo jedia. Je veľkým prínosom
v jedálničku športovcov, ako aj ľudí, ktorí
trpia chorobou diabetes, vysokou hladinou
cholesterolu alebo „len“ chcú schudnúť!
A vedeli ste, že majú aj obedy? Na celý
týždeň vám ponúkajú Update1 menu.
Zaručene nepriberiete!
P. S.: Pri odchode som si kúpila aj bagetu, mňam, bola skvelá!
Melinda Elek, Foto: Renata Kaničková
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„JEDNODUCHOU RADOU,
AKO NESKONČIŤ V RUKÁCH
LEKÁRA, JE ZDRAVÝ ROZUM!“

ABY SME TRÁVILI
BEZ TRÁPENIA

Blíži sa ten najkrajší
čas v roku, vianočné
sviatky, na ktoré
sa už všetci určite
tešíme. Neraz sa
však stane, že sú
pre nás aj obdobím
zvýšeného príjmu
potravy a nedostatku
fyzickej aktivity.
Mnohí mi dajú za
pravdu, že najväčším
problémom je, že
málokto vie odolať
dobrotám, ktoré sa
nám v tomto období
ponúkajú – napriek
tomu, že už máme
pocit sýtosti. A to je
už len krôčik k tomu,
aby sa u nás objavili
problémy s trávením.
Medzi najčastejšie
príznaky, ktoré sa
spoločne nazývajú
tráviace ťažkosti,
patria bolesti
a nevoľnosť, pocit
tlaku a plnosti, kŕče
v oblasti žalúdka,
pálenie záhy, zápcha
alebo hnačka.
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Prežime sviatky bez
žalúdočných ťažkostí!
Čomu sa vyhýbať?
Keď nás takéto ťažkosti
zastihnú, treba obmedziť alebo úplne vylúčiť
z jedálnička mastné jedlá
(vyprážané, majonézové,
zákusky), zmenšiť porcie
a snažiť sa nemaškrtiť
medzi hlavnými jedlami.

Z čerstvých byliniek
si pripravíme
viazaničku,
ktorú obtočíme
bobkovým listom
alebo citrónovou
kôrou, prichytíme
kuchynskou niťou
a takto zhotovenú
„kytičku“ namáčame
do olivového oleja
a potierame ňou
mäso počas pečenia
a grilovania.

Pomôžte si
bylinkami!
Skvelými pomocníkmi
pri predchádzaní problémov s trávením sú bylinky. Jedlo sa stane pre nás
ľahšie stráviteľné, keď
si ho dochutíme zdravšou alternatívou. Keďže
sa mnohé bylinky pri
dochucovaní dopĺňajú,
ponúknem vám osvedčené kombinácie.
Mäso: petržlenová vňať, tymian, bobkový list
Ryby: petržlenová vňať, citrónová
kôra, kôpor, fenikel
Hydina: petržlenová vňať, tymian,
pomarančová kôra
Zelenina: šalvia, majorán, oregano,
petržlenová vňať, rozmarín

Uľahčime našim ťažkostiam
silou prírody!
Keď začíname pociťovať, že s naším
trávením niečo nie je v poriadku, skúsme
siahnuť po čaji z byliniek. Mnohé zlepšujú trávenie, liečia črevá, žalúdok i pečeň, odstraňujú plynatosť, kŕče, hnačky
i zápchy.
Natália Krosnerová
Foto: internet

Aníz, fenikel,
mäta uvoľňujú kŕče
v tráviacom trakte.
Materina dúška
a repík účinkuje dokonca proti črevným
parazitom a infekciám
pri hnačke.
Bazalka, rebríček,
rumanček, puškvorec majú vynikajúce
účinky na zlepšenie
trávenia.
Šalvia lieči zápaly
žalúdka.
Čakanka skvelo
účinkuje pri zápche.

RECEPT NA ZÁVER:

ŠTVORBYLINKOVÝ ČAJ
NA TRÁVENIE
2 lyžice nasekanej mäty, medovky, kamilkových kvetov a fenikla zalejeme 1 litrom
prevarenej vody a lúhujeme 10 minút.
Keďže táto liečivá kúra má vynikajúcu arómu
a chuť, je skvelým doplnkom pri liečbe tráviacich ťažkostí, ktoré nás môžu práve v období
sviatkov poriadne potrápiť.

Prezradil nám počas rozhovoru špecialista v odbore
gastroenterológia MUDr. Martin Habiňák (39), ktorý je pracuje vo
Fakultnej nemocnici v Trnave.

Keďže Vianoce už klopú na dvere, s akými problémami vás pacienti cez toto obdobie najčastejšie
navštívia?
Počas sviatkov sa v nemocnici a gastroenterologickej
ambulancii najčastejšie stretávame s tráviacimi ťažkosťami,
podráždením pankreasu, prípadne až jeho zápalom. Je to
preto, že ľudia, ktorí sa počas roku „držia“, poslúchajú rady
lekára, rešpektujú svoje ochorenie, si obyčajne počas sviatkov doprajú, porušia diétu. A aj zdraví to často s príjmom
potravy preženú.
Pre mnohých z nás je tradičnou súčasťou
Vianoc štedrovečerný pôst. Je aj niekto,
komu by ste ho zo zdravotných dôvodov
neodporučili?
Krátkodobý pôst neublíži nikomu, prispôsobiť liečbu musia pacienti s cukrovkou, hlavne tí, čo si aplikujú inzulín.
Aký je váš názor na užívanie
probiotík? Nestačí, keď ich budeme
dopĺňať v strave ako kedysi, keď
naši predkovia jedli kyslú kapustu
a bryndzu? Odporúčate aj vy ich
užívanie? Komu hlavne?
Ak je človek zdravý, nemá ťažkosti,
probiotiká z lekárne užívať nemusí,
stačí mať vyváženú stravu. Určite by mal
probiotiká užívať človek, ktorý v rámci
liečby berie antibiotiká, a ešte aj niekoľko
týždňov po skončení tejto liečby. Takisto
pacient s infekčnou hnačkou, u ktorého
môžu probiotiká skrátiť čas choroby, respektíve počet stolíc. U pacientov so zápalovým
ochorením čreva, so syndrómom dráždivého
čreva, zápchou a ďalšími ochoreniami gastrointestinálneho traktu nie sú k dispozícii dostatočné dáta
z klinických štúdií, ktoré by jednoznačne odporúčali pridať
probiotiká do liečby. Slabinou bežne dostupných probiotík
je pravdepodobne malý počet a rôznorodosť kmeňov baktérií. Pomocnú úlohu však pravdepodobne zohrávajú a je
Foto: internet

namieste ich vyskúšať aspoň pri zistení choroby.
Mnohých trápia problémy so zápchou. Kedy sa dá
hovoriť o zápche a čo v takom prípade radíte? Mnohí
užívajú laxatíva, preháňadlá – môžete nám objasniť,
v čom spočíva riziko ich nadužívania?
Zápcha počas sviatkov vzniká najčastejšie dôsledkom
prijímanej stravy, nedostatku pohybu, tekutín a vlákniny. Väčšinou spontánne prejde, keď sa vrátime k bežným
povinnostiam a stravovaniu. Netreba hneď siahnuť po
preháňadlách, pretože pri pravidelnom užívaní hrozí
riziko „závislosti“, kedy sa už človek bez nich nevie
vyprázdniť.
Aké sú riziká chronickej zápchy?
Riziko spočíva v nepoznanosti prítomného
závažného ochorenia. Najväčším strašiakom
je kolorektálny karcinóm, kedy zápcha,
resp. striedanie hnačky a zápchy, môže byť
zatiaľ jeho jediným príznakom. Preto je pri
dlhotrvajúcej zápche dôležitá diagnostika,
najmä teda kolonoskopické vyšetrenie, aby
sa vylúčila organická príčina.
Aké sú vaše odporúčania na to, ako
sviatky prežiť v zdraví?
Tak ako vo všetkom, najdôležitejšia je
prevencia. Teda jesť s rozumom, aspoň
minimálnym (smiech). A nie je to len záležitosť sviatkov, ale aj rôznych osláv počas
roka, takže sviatkami počet prípadov stúpa
len minimálne. Jedla je síce viac, aj viacero druhov, ale určitá „brzda“ musí v človeku
zostať, aby si jedlom neublížil. Ak sa to už stane,
v ľahších prípadoch stačí tisícročiami overený pôst.
Vynechať stravu, popíjať bylinkové čaje (napríklad
mätu piepornú), vybrať sa na prechádzky do prírody. Pri
pálení záhy alebo refluxných ťažkostiach, ktoré sa môžu
objaviť, skúsme siahnuť po obyčajnej sóde bikarbóne alebo
voľnopredajných antacidách.
Za rozhovor ďakuje Natália Krosnerová
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Zaostrené na

Trápia vás ochorenia
žlčníka a pankreasu?
Chceli by ste mať odporúčania
lekára vždy na dosah?
Ste si istí, že sa stravujete
správne?

žlčník a pankreas

V
Trápia vás alebo
vašich blízkych
ochorenia
žlčníka
a pankreasu?
Chceli by ste si
bez obáv vybrať
vhodný druh
potravín a určiť
jeho množstvo?

odbornom nakladateľstve
• chutné dezerty a
RAABE Slovensko vyšla kniha
• rozmanité prílohy k jedlám.
známeho gastroenterológa Petra
Každý recept obsahuje informáciu o vhodMinárika s receptami a vzoronosti pre konkrétnu diétu (podľa množstva
vými jedálničkami výživovej poradkyne Evy
použitého tuku). „Prípravu jedál sme otestovali
Blaho, ktorá prináša potrebné odporúčania
v škole varenia Radosť variť v bratislavskom Poluse
nielen tým, ktorí trpia niektorým z ochorení
a všetky recepty dopĺňanú autentické fotografie
žlčníka a pankreasu, ale aj tým, ktorí chcú
Stanky Melcherovej," dodáva Mira Schrimpetýmto ochoreniam predísť, prípadne chcú
lová. Súčasťou receptovej časti sú aj vzorové
minimalizovať následky svojich občasných
jedálne lístky a prehľadná tabuľka s energetic„zakopnutí“. „Dlhodobé skúsenosti v klinickej
kými hodnotami jedál.
práci potvrdzujú, že pacienti hľadajú a veľmi radi
prijímajú pokyny a rady, týkajúce sa diétneho stravovania a liečebnej výživy. K tomu DUSENÝ
KRÁLIK NA BYLINKÁCH
kontrastuje fakt, že publikácií v slovenskom
jazyku venujúcich sa tejto problematike je
na našom trhu už dlhodobo nedostatok,"
hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE
Slovensko.
Kniha okrem dôležitých poznatkov
o ochoreniach žlčníka a pankreasu,
o diagnostike a ich liečbe obsahuje
aj pokyny k diétnemu stravovaniu.
8 porcií
Čitateľom pomôže: vybrať si vhodný
1 králik
špaldová múka
druh potravín, určiť si ich množstvo,
hrsť bazalky, pár lístkov si odložím
e na ozdobu
vybrať si adekvátnu tepelnú prípravu
2 bobkové listy
hrsť petržlenovej vňate
pri jednotlivých typoch diét.
2 vetvičky rozmarínu
200 g paradajok
Súčasťou knihy je vyše 100 receptov.
500 ml zeleninového vývaru
soľ
Ide o:
• raňajkové jedlá ako nátierky,
Diéta 40, 60
kaše a palacinky,
Králika rozdelíme na osem častí,
osolíme a poprášime múkou. Na
malom množstve
vody krátko orestujeme mäso z
oboch strán. Mäso vyberieme a
do hrnca pridáme
• polievky,
paradajky pokrájané na kocky a
zeleninový vývar. Privedieme do
varu, vrátime mäso
a varíme asi 20 min. Pridáme naseka
nú bazalku, petržlenovú vňať a celé
vetvičky roz• šaláty,
marínu. Varíme ďalších 20 min.
Rozmarín vyberieme a podávame
ozdobené listami
bazalky.
• jedlá z mäsa a rýb,

Tip na vianočný darček

Diéta pri ochoreniach žlčníka a

pankreasu

DIÉTA PRI OCHORENIACH

ŽLČNÍKA
A PANKREASU

Kniha známeho gastroenterológa Petra Minárika s rec
receptami
ceptami
a vzorovými jedálnymi lístkami
ami výživovej
poradkyne
dkyne Evy Blaho

P
Pomôže
vám:
• vybrať
b ť sii vhodný
h d ý ddruhh
potravín,
• určiť si ich množstvo,
• vybrať si adekvátnu tepelnú
elnú prípravu
pri
p jednotlivých typoch diét.
SSúčasťou
úča
knihy je vyše 100 receptov. Ide o:
• raň
raňajkové jedlá, ako sú nátierky,
kaše
kaš a palacinky,
• polievky,
poli
• šaláty,
šalá
• jedlá z mäsa a rýb,
• chutn
chutné dezerty a
• rozma
rozmanité prílohy k jedlám.

195

Knizka PANKREAS.indd 195
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Peter Minárik, Barbora Zoboková, Eva Blaho: Diéta pre diabetikov
Novinka podáva pomocnú ruku na ceste životom s cukrovkou. Každý cukrovkár
musí byť sám sebe lekárom. Diabetológ poskytne pacientom základné informácie
o strave, pohybe a liečbe, ale nebude pri ňom stáť pri každom jeho jedle, keď si ho
bude nakladať na tanier. To sa musí pacient naučiť sám – koľko čoho je pre neho
vhodné. Ako povedal pred vyše sto rokmi zakladateľ Joslinovho diabetického centra, Elliot P. Joslin: „Diabetik, ktorý vie najviac, žije najdlhšie!“

1.6.17 18:36

Dôležité
Dôle
ežité ppoznatky
oznatky o ochoreniach
žlčníka a pank
pankreasu

Informácie
o diagnostike a liečbe

Pokyny k diétnemu stravovaniu

Objednávajte z pohodlia domova telefonicky na 02/32 66 18 50, na webe www.raabe.sk
alebo e-mailom na abo@raabe.sk. Nájdete aj v každom dobrom kníhkupectve!
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MIROSLAV FRINDT: PRÍPAD NAJDÚCH

N

a televíznej obrazovke vyzerá všetko
úžasne. Dokonalí ľudia, americké
úsmevy, idylka. Aký pohľad by sa
nám však naskytol, keby sme nahliadli do jej zákulisia? Novinár RTVS Miro
Frindt nám na stránkach svojej knihy otvára
dvere „za kameru“ vo fiktívnej TV Slovakia
24, kde roztáča dych vyrážajúci vymyslený
príbeh. Keď ho však budete čítať pozorne,
možno objavíte paralely so skutočnými postavami mediálneho sveta. Hlavná hviezda
stanice Iveta Galanová je učebnicový príklad
modernej novinárky a moderátorky. To, čo
jej chýba k telesnej dokonalosti, usilovne
dobieha širokými lakťami a dravosťou. Mladý,
vyšportovaný zvukár Radovan Strempek sa
na nedostatok ženskej pozornosti nemôže
sťažovať a, hoci si môže vyberať spomedzi
krásavíc, on sa rozhodne nadviazať vzťah
práve s Galanovou. Cestou zo služby náhodou
kopne do škatule pohodenej pri autobusovej
zastávke – a vypadne z nej živé dieťa! Nájdený najdúch radikálne ovplyvní životy mnohých ľudí v televízii. Médiá sú v pohotovosti,
keďže novinári tušia senzáciu. Príbeh naberá
na otáčkach a vám pri čítaní začne miestami až rozum zastávať nad situáciami, ktoré
fiktívny život vo fiktívnej televízii pripraví.
Rozhodne sa nad touto knihou nebudete
nudiť.

Miroslav

Frindt

Pr ípad
N ajdúch

v sekcii články.

Vitamín C (kyselina askorbová) patrí medzi
vitamíny rozpustné vo vode a citlivé na
teplo. Denná dávka tohto vitamínu je 75 mg.

Nájdu médiá rodičov
podhodeného dieťaťa?

Túto napínavú knihu vhodnú
aj ako darček pod stromček si môžete
zakúpiť na webovom portáli
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VITAMÍN C

ZDRAVIE

Čo by sme mali vedieť?
V dávnej minulosti bol deficit vitamínu C
oveľa väčší a spôsoboval chorobu skorbut, ktorá sa prejavovala anémiou, krvácavosťou, opuchom kĺbov a ďasien, stratou zubov, krehkosťou kostí, sterilitou,
častými infekciami, atrofiou svalov a žalúdočnými vredmi. Aj my môžeme
spozorovať, aj keď nie až v takej miere
ako kedysi, príznaky jeho nedostatku.
Dôležitá je totiž jeho odporúčaná denná
dávka 75 mg. Opatrnosť a zvýšenie jeho
potreby je u predčasne narodených detí,
tehotných a dojčiacich žien, ale aj u fajčiarov či ľudí, ktorí pracujú v infekčnom
prostredí. Patrí do skupiny vitamínov
rozpustných vo vode – nedá sa ním preto predávkovať, jeho prípadný nadbytok
vždy dokážeme vylúčiť.
Natália Krosnerová
Foto: internet, archív

A

j keď dnes už nepoznáme také
následky nedostatku vitamínu
C ako kedysi, keď ešte naši starí
či prastarí rodičia nemali taký
pestrý jedálniček ako my dnes, predsa však
pocítime potrebu si ho doplniť hlavne
v období, keď „na nás niečo lezie“. Práve
tento vitamín totiž zodpovedá za našu
odolnosť voči infekciám, čo je asi jeho najznámejší účinok. Vitamín C sa však podieľa
aj na ďalších dôležitých procesoch v našom
organizme.
Za čo všetko je zodpovedný? Okrem
toho, že je potrebný na fungovanie našej
odolnosti voči ochoreniam, lebo stimuluje
tvorbu bielych krviniek, je dôležitý aj pre
správnu funkciu všetkých orgánov v našom tele, keďže je súčasťou medzibunkovej
hmoty. Zabezpečuje hojenie rán a dáva silu
našim drobným cievam, tzv. kapiláram.
Podieľa sa v procese krvotvorby, keďže je
dôležitý pri vstrebávaní železa. Zohráva
úlohu pri tvorbe kolagénu, bielkoviny,
ktorá je základnou stavebnou hmotou
tkanív v našom tele. Vedeli ste, že vitamín
C je aj dôležitým antioxidantom, ktorý má
za úlohu zneškodňovať nebezpečné látky
v našom organizme?
Čo nás môže potrápiť, keď máme nedostatok vitamínu C? Môžeme sa stretnúť
s príznakmi ako únava, znížená výkonnosť,
podráždenosť, bolesti kĺbov, krvácavosť do
kože a slizníc, krvácanie z nosa, vypadávanie vlasov či náchylnosť na infekcie.
V akých potravinách vitamín C nájdeme?
Na rozdiel od niektorých živočíchov si my,
ľudia, vitamín C nevieme sami vyprodukovať, preto sme odkázaní na jeho prirodzené
dopĺňanie. Najlepšia forma, v akej vitamín
C prijať, je zo surovej stravy, keďže je citlivý na teplo a tepelnou úpravou sa stráca
jeho účinok. Asi najznámejší zdroj vitamínu C je citrusové ovocie. Obsahujú ho
však aj šípky, paprika, kivi, čierne ríbezle,
petržlen, zemiaky, paradajky a brokolica.
Nezabúdajme, že správnou životosprávou môžeme veľmi jednoducho predísť
prípadnému nedostatku vitamínu C.
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Vieme o chrípke
skutočne všetko?
Pokiaľ by sme
mali hovoriť
o chrípke,
na úvod
spomeniem zopár
všeobecných
informácií.
Dôležité je, že
ide o ochorenie,
ktoré vyvolávajú
vírusy, ktoré
sú nesmierne
premenlivé,
vznikajú
modifikácie
vírusov,
voči ktorým
organizmus
nemá vytvorenú
imunitu, a tak sa
stane, že chrípkou
sa môžeme
nakaziť aj každý
rok pri styku
s vírusom. Šíri
sa kvapôčkovou
infekciou pri
kašli a kýchaní
v uzavretých
a preplnených
82 www.frisko.media
priestoroch.

Vedeli ste, že chrípke môžeme aj predchádzať? Prečítajte si pár
zásad, ktoré sa oplatí dodržiavať. Do určitej miery vás môžu
účinne ochrániť pred vírusom chrípky.
1. Jedzme dostatok ovocia, zeleniny a hlivu ustricovú, kyslú kapustu
či cesnak. Obsahujú vitamíny, minerály a látky na posilnenie imunity, budovanie črevnej mikroflóry a látky s antibakteriálnym účinkom.
2. Otužujme sa! Prechádzka na čerstvom vzduch je pre nás to najlepšie – na rozdiel od preplnených nákupných centier.
3. Prečistime si vzduch v miestnosti častým vetraním a eukalyptovým
alebo borovicovým olejom – stačí pár kvapiek do aromalampy.
4. Neochudobňujme svoje telo o spánok, doprajme si dostatok odpočinku.
5. Dožičme si dostatok tekutín, hlavne vo forme čistej vody či bylinkových čajov.
6. Častejšie si umývajme ruky. Stačí obyčajné mydlo, nie je potrebné
špeciálne antibakteriálne.
7. Slaďme medom. Obsahuje látky, ktoré majú liečivý účinok a dokážu
zneškodniť aj vírusy.
8. Zvlhčujme nosovú sliznicu. Suchý a teplý vzduch ochoreniu neprospieva. Postačí, keď budeme navlhko upratovať.
9. Myslime pozitívne. Je dokázané, že ľudia s negatívnym zmýšľaním
sú častejšie chorí.
vírusy aj tak neúčinkujú.
Obozretní pri chrípke však musia byť hlavne starší ľudia, ľudia s oslabenou imunitou, či chorobami srdca a pľúc,
keďže vírusy chrípky môžu poškodiť epitel dýchacích ciest,
vyvolať na ňom nekrotické zmeny a hrozí možnosť pridruženia bakteriálnej infekcie. A vtedy už rozhodne je potrebná
liečba antibiotikami.

Čo nás môže potrápiť,
keď ochorieme?
Ide o náhly nástup ochorenia,
ktorý nás prakticky zastihne
v plnom zdraví. Inkubačná
doba je 12 hodín až 3 dni.
Nasleduje horúčka, ktorá často
presiahne 38 stupňov Celzia,
s pocitom mrazenia a triašky,
prípadne hnačkami, nutkaním na zvracanie. Typické sú
bolesti šije, končatín, chrbta,
kĺbov, bolesti hlavy a zároveň
malátnosť. Pridružujú sa ostré

bolesti v hrdle a suchý kašeľ.

Nemýľme si chrípku
s prechladnutím!
Myslím, že je dobré rozlíšiť,
či ide o chrípku, alebo prechladnutie. Rozhodujúce je,
že príznaky prechladnutia sú
oveľa miernejšie. Teplota je
len mierne zvýšená a prevláda
skôr nádcha a kašeľ a celková
malátnosť. Obidve ochorenia sa
liečia len symptomaticky, bez
podávania antibiotík, keďže na

Čo robiť, keď nás zdolá chrípkový vírus?
Stav, ktorý chrípka vyvolá, nás určite, aspoň v prvých
dňoch, donúti odpočívať na lôžku, čo je to najdôležitejšie.
K tomu dostatok tekutín a užívanie liekov na zníženie
horúčky a bolesti hrdla a svalov. Najlepšie je aspoň tri dni
skutočne nič nerobiť, spať, relaxovať, myslieť pozitívne. Keď
sa však objavia príznaky ako ťažkosti s dýchaním, ťažké bolesti hlavy a stuhnutý krk, zmätenosť či pocit straty vedomia,
silné bolesti ucha či búšenie srdca, je nevyhnutné vyhľadať
lekára.

Ako dlho potrvá, kým budeme
opäť v plnom zdraví?
Príznaky chrípky zväčša ustupujú do 3 až 4 dní, niekedy
pretrvávajú ešte, ale už v miernejšej forme, 1 až 2 týždne.
Pocity zvýšenej únavy a slabosti nás môžu sprevádzať aj dlhší
čas. Počas tohto obdobia, ktoré sa nazýva rekonvalescencia,
je dôležité na to pamätať a dopriať si odpočinok a zvýšený
prísun vitamínov, najlepšie vo forme ovocia a zeleniny.

A čo ešte pomáha?
Pomôcť si môžeme vitamínom C, hlavne v prírodnej
forme. Aby sa nám s ochorením ľahšie bojovalo, namieste je
užívanie doplnkov s prírodnými extraktmi z húb, morských
rias, či prípravky s obsahom kravského kolostra, prvého
mlieka kravy po narodení teliatka.
Natália Krosnerová
Foto: archív, internet
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„LIEČBU CHRÍPKY
V ŽIADNOM
PRÍPADE
NEMOŽNO
PODCENIŤ!“
O tom, že chrípka nie je
ochorenie, ktoré by sme mali
podceniť, nám porozprával
MUDr. Juraj Padúch (50),
všeobecný lekár súkromnej
ambulancie v Horných
Orešanoch. Študoval na
lekárskej fakulte Karlovej
Univerzity v Hradci Králové.
Je ženatý, má dve deti.

Počas ktorého obdobia badáte zvýšenú návštevnosť
pacientov v súvislosti s chrípkovým ochorením? Aká
veková kategória ľudí vás vyhľadáva najčastejšie?
Chrípka je vysoko infekčné a nákazlivé ochorenie spôsobené vírusmi, ktoré sa šíria kvapôčkovou nákazou. To znamená, že na to, aby sme ochoreli, stačí, aby niekto s chrípkou
v našom okolí kýchol, alebo zakašľal. Deje sa tak hlavne na
jeseň od októbra pri výraznejšom ochladení a pri vlhkom
počasí, v priebehu celej zimy až do jari. V tomto období
je zvýšená návštevnosť pacientov v ambulanciách, najmä
všeobecných lekárov a postihuje hlavne osoby s oslabeným
imunitným systémom, to znamená ľudí nad 60 rokov, deti
vo veku do 5 rokov a pacientov s chronickými chorobami
srdcovo-cievneho aparátu, dýchacieho systému, ľudí s obličkovými chorobami a diabetikov.
Za najvýhodnejšie mesiace očkovania sa považuje
október, november. Má význam zaočkovať sa aj počas
zimných mesiacov? Aká je miera zaočkovaných vo
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spontánne vymiznú po 1 až 2 dňoch. Účinok vakcíny však
závisí od stavu imunity, veku osoby, od stupňa podobnosti
vírusu vo vakcíne a vírusu, ktorým ochoriete, a od času, ktorý
uplynie od zaočkovania do momentu ochorenia, pretože na
vybudovanie protilátok proti chrípke potrebuje imunitný
systém 10 až 14 dní.
Ľudia, ktorí ochorejú bezprostredne po vakcinácii, buď
mali vírus v tele už v čase očkovania, alebo s ním prišli do
kontaktu počas prvých 10 dní po očkovaní. Všeobecne však
platí, že priebeh chrípky po zaočkovaní je podstatne miernejší
a percento nežiaducich účinkov je oveľa nižšie, než je výskyt
komplikácií pri chrípke.

ní, najmä v polovici februára.
ROZHOVOR
Chrípková epidémia je spreváS ODBORNÍKOM
dzaná zvýšenou mierou hospitalizácií pacientov v nemocniciach, vyššou návštevnosťou
chorých pacientov v ambulantných zdravotníckych zariadeniach a v lekárňach. Pri odstraňovaní následkov chrípkovej epidémie je potrebná spolupráca všetkých zdravotníckych zariadení, úradov verejného
zdravotníctva a úradov miestnych samospráv v postihnutých
oblastiach. Zatvárajú sa školy, rušia sa hromadné spoločenské
akcie, platí zákaz návštev v nemocničných zariadeniach.

Často sa stáva, že za ochorením, ktoré dlhšie pretrváva, pacienti hľadajú poruchu imunity. Ako sa však
porucha imunity prejavuje?
Chrípkové ochorenie vzniká po vdýchnutí vírusu chrípky
do dýchacích ciest nosom alebo ústami. Nástup choroby je
náhly, začína zimnicou, triaškou, horúčkou, bolesťou hlavy
a svalstva, objavuje sa bolesť v hrdle, nádcha a kašeľ.
Priebeh choroby a vyjadrenie jednotlivých príznakov je
závislé od stavu imunitného systému postihnutého organizmu. V prípade zníženej obranyschopnosti sú príznaky
výrazné a deje sa tak u ľudí starších, u detí v predškolskom
veku a u chronicky chorých pacientov, kde sa pri nedostatočnej liečbe pridruží sekundárna baktériová infekcia. Postihnutá
osoba dostane zápal pľúc, ktorý sa môže skončiť fatálne. Preto
v týchto prípadoch vidím veľký význam v preventívnom
očkovaní proti chrípke.

Na záver nám môžete poskytnúť zopár užitočných rád
týkajúcich sa prevencie či liečby chrípky podľa vašich
odporúčaní?
Najlepšia liečba chrípky je prevencia, to znamená predchádzanie samotnému ochoreniu.
Musíme posilniť celkovú obranyschopnosť a odolnosť
organizmu správnou životosprávou, dostatočnou pohybovou
aktivitou na čerstvom vzduchu, otužovaním, nepreťažujeme
telo ani dušu nadmernou záťažou, doprajeme si dostatok
oddychu a spánku. Vhodne sa obliekame vzhľadom k aktuálnemu počasiu, dostatočne vetráme miestnosti doma i v práci,
konzumujeme zdravé jedlá s vysokým obsahom vitamínov,
hlavne vitamínu C. Medzi efektívne nástroje v boji proti
chrípke patrí preventívne očkovanie u všeobecného lekára.

vašej ambulancii?
Očkovanie proti chrípke patrí medzi odporúčané očkovania u osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku ochorenia.
Ide o zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, v geriatrických centrách a u osôb
so zníženou obranyschopnosťou organizmu, to znamená
ľudí starších, malé deti a chronicky chorých pacientov.
Vakcinácia prebieha od októbra do februára nasledujúceho
roka a chráni svojho nositeľa až do ďalšej chrípkovej sezóny,
kedy sa odporúča očkovanie opakovať, a to každý rok. Miera
zaočkovania v našej ambulancii sa pohybuje niekde okolo 20
% pacientov každý rok.

S akou chybou sa pri samoliečení chrípky stretávate?
Liečbu chrípky v žiadnom prípade nemožno podceniť. Spočíva v miernení príznakov
choroby, nevyhnutný je pokoj na lôžku,
odporúčajú sa lieky na tlmenie bolestí hlavy
a svalstva, na zníženie telesnej teploty, užívanie zvýšeného množstva vitamínu C pri dostatočnom príjme tekutín, lieky na bolesť hrdla,
na kašeľ a na nádchu. Veľkou chybou je skrátenie
času liečenia a predčasné zaťaženie chorého organizmu, čo máva za následok prehĺbenie príznakov choroby a v konečnom dôsledku predĺženie
samotnej liečby a vznik sekundárnej baktériovej
infekcie s postihnutím dolných dýchacích ciest
a zápalom pľúc, ktorý môže skončiť hospitalizáciou v nemocnici.

Mnohí zo zaočkovaných sa potom prídu sťažovať, že
aj tak ochoreli. Môžete objasniť, ako to v skutočnosti
je?
Medzi najčastejšie vedľajšie účinky, ktoré sa objavujú po
očkovaní proti chrípke, patrí mierna únava, mierna bolesť
svalstva a začervenanie v mieste vpichu. Uvedené príznaky

Kedy sa dá hovoriť o chrípkovej epidémii?
Čo to znamená?
O chrípkovej epidémii hovoríme v prípade jej
hromadného výskytu v rovnakom čase v určitej
väčšej lokalite. Stáva sa tak skoro každoročne,
hlavne v zimných mesiacoch pri náhlom otepleZa rozhovor ďakuje Natália Krosnerová
Foto: MUDr. Juraj Padúch
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B3
TRADIČNE
I SÚČASNE
Kapusta sa pestuje už viac ako 4 000 rokov.
Jej pravlasťou je pobrežie západného
Stredomoria a Atlantiku. Starí Gréci aj starí
Rimania využívali kyslú kapustu pri liečbe
žalúdočných vredov a morovej nákazy.
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ž za dávnych čias starým moreplavcom nesmela
na žiadnej mnohomesačnej plavbe chýbať kyslá
kapusta. Dodávala námorníkom silu pri ťažkej
práci a chránila posádku pred obávaným skorbutom. Dnešný spôsob výroby kyslej kapusty údajne prevzali
v stredoveku Slovania od Tatárov. V chudobných oblastiach
patrila kyslá kapusta k najvýznamnejším dodávateľom živín,
bola základnou potravinou chladných, dlhých zím.
Aj nám sa v týchto zimných mesiacoch oplatí siahnuť po
tejto vzácnej a, myslím, že v našich podmienkach aj bežne
dostupnej potravine, na ktorú sa, žiaľ, už v dnešnej dobe
akosi zabúda.

Pomoc pre trávenie, dobrú náladu,
imunitu a mladistvý vzhľad
Príznačnú chuť kyslej kapusty vytvárajú bakteriálne kvasinky, ktoré ako účinné mikroorganizmy podporujú zdraviu
prospešné baktérie v črevách potrebné pre trávenie a vstrebávanie živín a využitie vitamínov skupiny B.
Mimoriadne dôležitý je podiel vitamínu B12, ktorý vzniká
fermentáciou kyslej kapusty. Keďže sa bežne v rastlinnej
strave nevyskytuje, je nenahraditeľnou zložkou stravy vegetariánov. Je to výnimočné, pretože sa vyskytuje len v potravinách živočíšneho pôvodu. Je to vitamín, ktorý zodpovedá
za duševnú sviežosť, náladu, odolnosť voči stresu, metabolizmus bielkovín, tvorbu červených krviniek, rast a obnovu
buniek, stavbu kostí a rast a fungovanie svalov, zvlášť pre
srdcový sval, ktorý je neustále namáhaný.
Nemenej dôležitý je aj vitamín B6 (pyridoxín), ktorý
kyslá kapusta obsahuje, ďalej vitamín B3 (niacín) dôležitý
pre metabolizmus a látkovú premenu v mozgu či pozitívnu
náladu. Zistilo sa aj, že kapusta obsahuje aj mimoriadne veľa
vitamínu B5 (kyseliny pantoténovej), ktorá zohráva dôležitú
úlohu pri rozklade stravy, ktorú zjeme, keďže sacharidy, ktoré sa pri rozklade uvoľnia, môžu byť premenené na energiu.
Pôsobí aj na vývin a zdravie pokožky, vlasov, nechtov, ako aj
na udržiavanie správneho fungovania očí a pečene.
Medzi ďalšie, nemenej dôležité látky, ktoré kyslá kapusta
obsahuje, patrí draslík (pôsobí na vylučovanie vody a kyselín), železo (krvotvorba a dýchanie buniek) a zinok (pre
správnu funkciu kožnej bariéry, reprodukčných orgánov,
imunitného systému, produkciu inzulínu, či hormónov

ZDRAVIE

Už niekoľko rokov je známe, že
kapustová zelenina chráni človeka pred rakovinou prsníka, pľúc,
hrubého čreva a konečníka. Fínski
výskumníci zistili, že kvasená kapusta obsahuje týchto protirakovinových látok ešte niekoľkonásobne
viac. Iný výskum porovnával ich obsah v kvasenej kapuste pripravenej
v USA a v Európe (Poľsko) a zistil,
že európsky spôsob kvasenia vedie
k väčšiemu obsahu účinných látok
v kapuste.
štítnej žľazy, rast a vývoj, ako i činnosť mozgu). Kapusta je
bohatá aj na živé enzýmy pôsobiace rovnako ako enzýmy
pankreasu, čo ju predurčuje na udržiavanie hladiny cukru
u diabetikov, ktorí majú zníženú funkciu pankreasu.

Jednoduchá zbraň pri boji so zápchou
A pre tých z vás, ktorí trpia chronickou zápchou, je riešením kyslá kapusta. Odporúča sa aspoň raz za deň konzumovať 100 až 150 g surovej kyslej kapusty a vypiť 2 dl kapustovej šťavy. Táto receptúra sa uvádza aj ako súčasť detoxikačnej
kúry.
Úprava kyslej kapusty
Aby ostalo zachovaných množstvo biolátok, ktoré kyslá
kapusta obsahuje, rozhodne by sme ju nemali pred úpravou preplachovať. Varíme ju najviac asi 25 minút, krátko
podusíme, najlepšie v zeleninovom vývare alebo v bielom
víne. Najlepšou formou konzumácie sú však čerstvé šaláty
v kombinácii s mrkvou, uhorkami, paradajkami a podobne.
Niekto si skvelo pochutí aj na šťave z kyslej kapusty, ktorú
by mali konzumovať hlavne tí, ktorých trápia žalúdočné
a dvanástnikové vredy.

Natália Krosnerová
Foto: tradsnotfads.com,
www.dobrarada.sk,
netolkoeda.com,
thetorontobeet.files.
wordpress.com
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DNI ZELÁ
v Stupave

100% slovenský výrobok • Vyrobený bez použitia chemických látok
Extrémne vysoká tepelná odolnosť • Výrazne dlhšia životnosť
Vysoký obsah vitamínu E v prírodnej forme • Najlepšia voľba na fritovanie a vyprážanie
Ideálny na pečenie, varenie, majonézy, šaláty a studenú kuchyňu
info@buslakoil.com, www.buslakoil.com
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Nájdete vo vybraných supermarketoch a bioobchodoch.

Prvý októbrový víkend sa konal
už 21. ročník Slávností kapusty v Stupave, tzv. Dni zelá. Zaujímalo by ma,
ako sa zrodil nápad usporiadať festival, ktorý má už takú dlhú históriu?
Myšlienka usporiadať festival venovaný tradíciám pestovania kapusty, prezentácii mesta Stupavy a regiónu vznikla
v polovici deväťdesiatych rokov. V roku
1996 sa konal prvý ročník jednodňového
podujatia s názvom Deň zelá. Iniciátorom
bol vtedajší riaditeľ mestského kultúrneho a informačného centra Pavel Slezák,
v spolupráci s miestnymi pestovateľmi
a záhradkármi.
Podľa bohatosti programu a sprievodných podujatí by som tipovala,
že má aj hojnú účasť. Veď na svoje si
príde, tuším, každý. Máte účastníkov
aj zo zahraničia. Môžete v skratke
priblížiť program, ktorý ponúkate?
Pre mňa osobne je takou pridanou
hodnotou festivalu priblíženie kultúrnych pamiatok a remesiel.
Z nášho pohľadu si festival po takmer
dvadsiatich rokoch vyžadoval zmeny, ktoré by podujatiu priniesli väčšiu
atraktivitu a rôznosť nielen v programe,
ale aj v priestorovej lokalizácii. Viaceré
zóny s odlišným zameraním majú vlastnú
atmosféru. Návštevníci si tak môžu
kombinovať a plánovať svoj čas strávený
na podujatí podľa svojich záujmov a pred-

stáv. Zónovanie prinieslo do masívne
navštevovaného podujatia aj „vzdušnosť“
a zvýšilo bezpečnosť jeho návštevníkov.
Každoročnou súčasťou programu je
trojdňový Remeselnícky jarmok, kde vidieť
rozmanitosť domácej, ručnej tvorby,
a výstava Úroda, prezentujúca tohtoročnú úrodu. Kultúrny program ponúka
množstvo súťaží, atrakcií, gastronomických variácií regionálnych jedál a živých
koncertov. Sprievodnými podujatiami je
výstava Chryzantéma, prehliadka farského kostola a oratória, výstava súčasnej
keramikárskej tvorby na Dolnom Záhorí
a výstava ručných prác. Program končí
v nedeľu ohňostrojom.
Hlavne pre mladšie vekové kategórie to musí byť obohacujúce takouto
formou priblížiť tradíciu pestovania
a spracovania kapusty. Aj sprievodný program je zameraný na udržiavanie tradičnej kultúry regiónu.
V čom vy vidíte prínos tejto akcie?
Prínos vidím najmä v posilňovaní pocitu priateľstva, spolupatričnosti a hrdosti
na tradície a súčasnosť Stupavy. Počet
návštevníkov sa tohto roku odhaduje na
40-tisíc, čo je dôkaz, že akcia vie svojím
programom prilákať, a to aj práve mladšie ročníky a dúfam, že aj odovzdať to
tradičné ponímanie nášho regiónu.
Keďže ide o kapustové slávnosti,
vrátim sa ku kapuste ako hlavnej

Každoročne
sa v Stupave
koná jeden
z najväčších
festivalov
na Záhorí,
ktorého
dominantou je
práve kapusta. Martina
Mitická, riaditeľka
Mestského kultúrneho
a informačného
centra v Stupave
a organizátorka Dni zelá,
nám priblížila atmosféru
tohto podujatia.
myšlienke celého podujatia. Akou
formou kapustu predstavujete a približujete na slávnosti?
Ochutnať a kúpiť kapustu – hlávkovú,
narezanú aj kyslú –, môžu návštevníci
najmä v Tradičnej zóne. Tu, v autentickom prostredí pod bránami rodinných
domov, ju predávajú domáci pestovatelia.
Atraktívnou je súťaž vo varení kapustnice
My varíme ze zelá. Zúčastňujú sa na nej
miestne spolky, tohtoročnú súťaž vyhral
spolok Záhorská Bystrica.
Je skvelé, že aj napriek tomu, že
v dnešnej dobe sa už na mnohé veci
z minulosti akoby zabúda, stále nás to
mnohých priťahuje a možno aj inšpiruje
ísť stáročia overenými postupmi, trebárs
aj pri príprave tak skvelej a liečivej kyslej
kapusty.
Pestovanie koreňovej zeleniny je
typické pre oblasť Dolného Záhoria už
niekoľko storočí. Veľkú obľubu získala
miestna kapusta vďaka svojej vynikajúcej chuti a kvalite. Domáci pestovatelia
návštevníkom ochotne poradia, ako
kapustu konzervovať. V Hlavnej zóne
môžu ochutnať vynikajúce kapustové
špeciality – okrem čerstvo navarených
kapustníc aj rôzne koláče a kapustové
strapačky. A musím povedať, že sa oplatí
prísť a ochutnať špeciality, ktoré sa dajú
z „obyčajnej“ zeleniny, akou je kapusta,
Natália Krosnerová
vyčariť.
Foto: Facebook
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Ako bude NPK fungovať?
Ako katalóg, z ktorého bude možné nakupovať ako v e-shope. Takto
bude možné v priebehu pár sekúnd
získať prehľad o situácii na trhu
s potravinami, zložení, ale aj cene
potravín. Suroviny sa budú dať
ľahko objednať elektronickou
formou.
Kto môže
prostredníctvom
NPK svoje produkty
predávať?
Predávať prostredníctvom NPK môže každý dodávateľ, právnická alebo fyzická osoba,
ktorí ponúkajú potraviny a stravovacie služby. Pred
vstupom do NPK je potrebná registrácia do Zoznamu hospodárskych subjektov, nasleduje príprava
produktového listu a napokon samotná registrácia
do katalógu.
Kto môže prostredníctvom NPK
nakupovať?
Primárne je projekt NPK určený pre subjekty
nakupujúce potraviny za verejné zdroje, či už sú to
zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, školské jedálne v materských, základných a stredných
školách, bezpečnostné a obranné zložky štátu, ústavy na výkon trestu, stravovacie zariadenia zamestnancov verejnoprávnych inštitúcií a pod. Budúcim
nakupujúcim však môže byť ktokoľvek, aj nepodnikateľ, v podstate každý, komu záleží na bezpečnosti
a kvalite potravín, vyprodukovaných v regióne.
Pre všetkých zároveň platí, že registrácia, ako
aj obchodovanie v NPK budú bezplatné.

Dnešná doba vo všeobecnosti
kladie dôraz na kvantitu, kvalita
tak ide do úzadia. Vo výraznej
miere sa tento fenomén
prejavuje v našom stravovaní,
lepšie povedané na miestach,
kde sa potraviny zabezpečujú.
Badáme tak veľkú mieru
dovážaných potravín, a to na úkor
kvalitnejších domácich potravín
a produktov.

Čo NPK ponúka?
Národný potravinový katalóg (NPK) sa práve cez
svoj projekt snaží vniesť do celého procesu obstarávania, zabezpečovania potravinových produktov
zmenu. A to nielen čo sa týka ponuky kvalitnejších,
čerstvejších domácich potravín, ale aj podpory
lokálnych producentov.
Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa v stravovacích zariadeniach, či už v školských jedálňach,
alebo iných verejných stravovacích zariadeniach,
nemuseli obávať, či ide o kvalitu alebo bezpečnosť
toho, čo skonzumujeme. Pretože v hre je v konečnom dôsledku hlavne naše zdravie. NPK prichádza
so snahou dostať do našich jedální čerstvé produkty
vo vysokej kvalite, s garantovanými výživovými
hodnotami a aj za primerané ceny.

Jedinečnosť projektu NPK
Okrem spomínaných prínosov bude
projekt prípravou na zákonnú povinnosť
pre všetky členské krajiny EÚ povinnej
elektronizácie procesov verejného obstarávania, ktorá nadobudne účinnosť od
októbra 2018. To znamená, že dodávateľ, ktorý
bude v katalógu zaregistrovaný, túto povinnosť splní. Veľmi podstatný je aj prínos v oblasti zlepšenia
komunikácie medzi všetkými dodávateľmi a kupujúcimi na miestnej úrovni, tým sa zvýši sebestačnosť
potravín v regióne. A v neposlednom rade ide aj
o ochranu životného prostredia, zníži sa totiž aj
odpadové zaťaženie.

Dôležité informácie (inštitúcie, ktoré sú za
projektom NPK a kontaktné údaje)
Projekt NPK je riadený ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pred spustením projektu ministerstvo mapuje trh potenciálnych dodávateľov a odberateľov,
a to prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory, ktorá cez kontaktné body oslovuje dodávateľov. Okrem toho, že sa tak plní databáza NPK,
zároveň sa aj overuje celý systém v praxi, aj nápravou
prípadných nedostatkov. Pre záujemcov o ďalšie dôležité
informácie slúžia webové stránky www.npkinfo.sk, kde
sa dostanete napríklad k formuláru produktového listu,
prípadne pre ďalšie otázky ohľadne katalógu slúži
e-mailová adresa helpdesk@npkinfo.sk a telefonická
linka Call Centra 0800 700 706.
KONTAKTY
Regionálna poľnohospodárska
a potravinárska komora

Skalica

Senica

Piešťany

Hlohovec

Trnava

Galanta

Dunajská Streda
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Hollého 750
905 01 Senica
Katarína Krčová
mob.: 0911 779 925
e-mail: rppkse@sppk.sk
Vajanského 22
917 01 Trnava
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.
mob.: 0907 561 873
e-mail: rppktt@sppk.sk
Mierové nám. č. 1.
924 00 Galanta
Ing. Gabriel Perleczký
mob.: 0911 385 257
e-mail: rppkga@sppk.sk
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BON APPÉTIT
PÔŽITKÁRST VO
JE VÝSADOU ČLOVEKA!

www.sencor.sk

ŠTEDRÝ VIANOČNÝ
CHEESECAKE

Pokiaľ vás už omrzelo piecť cez sviatky linecké kolieska, medové rezy
alebo perníky, pripravte pre návštevu nezvyčajný, no lahodný a nadýchaný
cheesecake, ktorý sa vám bude pri zahryznutí rozplývať v ústach. Je síce
trochu zložitejší, ale výsledok poteší nejednu gazdinku. Pre gazdov máme
zas pozitívnu správu – koláčik bude nielen sladký, ale v jeho útrobách sa
skrýva aj mužmi tak
obľúbený Captain
Morgan.

Čo potrebujete:

Korpus:
200 g korenistých sušienok
100 g masla
hrsť nahrubo pomletých orechov
hrsť mletého maku
Tvarohová plnka:
3 celé vajcia
5 PL trstinového cukru
1 kg smotanového jogurtu
500 g tvarohu na pečenie – nie
hrudového
250 g mascarpone
100 g zavarených višní
hrsť sušených sliviek
hrsť jumbo hrozienok
hrsť brusníc
70 ml Captaina Morgana
50 g mletých mandlí
50 g nasekanej horkej čokolády
½ Salko karamel
2 balíčky Zlatého klasu

12

porcií

Ako na to:

Kuchynský robot Sencor STM 635x
Objavujte nové obzory s viacúčelovým kuchynským robotom s bohatým príslušenstvom a planetárnym
systémom miesenia, ktorý garantuje dokonalé premiešanie ingrediencií. 4,5 l nerezová nádoba je dosť
veľká na vyšľahanie až 8 vaječných bielkov. Volič nastavenia optimálnej rýchlosti s funkciou PULSE.
Výkon motora až 1 000 W.
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Na začiatku si zalejeme brusnice,
hrozienka a slivky Captainom Morganom.
Sušienky v robote vymixujeme najemno,
zalejeme roztopeným maslom. Pridáme
mak a pomleté orechy. Zmes natlačíme na
dno tortovej formy vystlanej papierom. Do
rúry predhriatej na 150 °C dáme zapiecť na
10 minút.
V kuchynskom robote si vymixujeme
do peny celé vajíčka s trstinovým cukrom.
Proces trvá 5 minút. Do vajíčkovej peny
vylejeme smotanový jogurt, pridáme
tvaroh a mascarpone – znova šľaháme
planetárnym nástavcom po dobu 5 minút
a pri konci vysypeme 2 balíčky Zlatého

klasu. Vzniknutú zmes rozdelíme do dvoch
misiek.
1. miska: Sušené ovocie, ktoré sme
si namočili do rumu, teraz ponorným
mixérom rozmixujeme na hladkú kašičku.
Túto voňavú zmes pridáme do tvarohovej
zmesi a jemno premiešame. Vylejeme
na keksíkový spodok a dáme piecť na 15
minút pri teplote 120 °C. Keď sa na vrchu
vytvorí tvarohová „kožička“, môžeme naň
vyliať i druhú časť – nesmie sa však jedna
vrstva vliať do druhej! Druhú zmes si
pripravíme nasledovne:
2. miska: Zavárané višne bez tekutiny
a kôstok si vymixujeme skoro do hladka,
môžeme nechať pár kúskov najemno
nasekaných, koláčik bude aspoň šťavnatý.

Horkú čokoládu najemno nasekáme. Obe
suroviny vmiešame do tvarohovej zmesi
a nalejeme na prvú časť. Pečieme 40
minút pri teplote 110 °C, až kým sa okraje
nedvihnú asi 1,5 cm – stred by sa mal ešte
troška triasť.
Upečený cheesecake necháme pri izbovej
teplote vychladnúť. Pomocou kuchynského
nožíka si oddelíme od stien formy koláčik.
Dáme dole bok tortovej formy a cheesecake
vložíme minimálne na 5 hodín do
chladničky. Po vytiahnutí presunieme koláčik
na ozdobný podnos alebo tanierik. Vršok
polejeme zohriatym karamelovým Salkom,
posypeme mandľami, krokantom makom
a ozdobíme granátovým jabĺčkom alebo
čímkoľvek, čo ľúbite.
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Foto: Bibi

Forma: 26 cm priemer

GURMÁN

MORČACIA ROLÁDA
S NÁPLŇOU ZO SMOTANOVÉHO SYRA

4

porcie
Čas prípravy: 30 minút
Čas varenia: 35 minút

Ako na to:

Čo potrebujete:
4 morčacie prsia (4x cca 120 g)
175 g stracchino mäkký syr
4 PL zeleného pesta
4 PL červeného pesta
olivový olej na panvicu
soľ a korenie podľa chuti
500 g cestovín tagliatelle
3 PL masla
brusnicový džem
kuchynská niť
2 – 3 vetvičky rozmarínu

Morčacie prsia položte medzi dva kusy fólie. Rozklepte ich jemne,
až kým nebudú ploché. Osoľte a okoreňte ich. Roztrite smotanový
syr na morčacie prsia, potom na ne natrite pesto (najprv zelené
a potom červené). Zrolujte ich do rolády a zviažte ich pomocou
kuchynskej nitky. Pripravte cestoviny podľa návodu – dajte variť
vodu, do ktorej ste pridali soľ; voda zhruba za 20 minút zovrie,
vložte doň cestoviny a varte ich približne 9 minút. Zahrejte trochu
olivového oleja na panvici, pridajte jednu vetvičku rozmarínu.
Mäso pečte do zlatohneda zo všetkých strán a potom ho vyberte,
nechajte asi 3 minúty odpočinúť a potom nakrájajte na plátky.
Sceďte cestoviny a zmiešajte ich s maslom. Servírujte cestoviny
s naukladanými morčacími prsiami na vrchu. Zdobte to trochou
brusnicového džemu.

4

porcie
Čas prípravy: 15 minút

ZIMNÝ ŠALÁT

PERNÍKOVÝ KRÉM

S GRANÁTOVÝM JABLKOM
A POMARANČOVÝMI FILETAMI
Čo potrebujete:
2 pomaranče (stredne veľké)
1 veľké granátové jablko alebo 2 malé
1 červená repa (predvarená)
soľ a korenie podľa chuti
200 g smotanového syra
100 g rukoly
75 g valeriánky poľnej
1 hlávka červeného šalátu

V SKLE

4

Na dressing:
8 PL oleja
8 PL červeného vínneho octu
1 PL brusnicového džemu
1 ČL horčice
soľ a korenie podľa chuti

porcie
Čas prípravy:
10 minút

Na dresing: Všetky ingrediencie vložte do
uzatvárateľnej nádoby a pretrepte ju až 1 – 2
minúty. Marinujte šalát krátko pred podávaním
dresingom a ozdobte ho trochou smotanového
syra.

www.cookingcatrin.at

Foto: Carletto Photography
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250 g vanilkového jogurtu
200 g krémového syra
2 balíčky vanilkového cukru
semená jednej vanilky
½ granátového jablka
400 – 450 g perníka

Ako na to:

Ako na to:
Olúpte červenú repu a dajte ju variť (tip:
použite rukavice). Nakrájajte červenú repu na
malé kúsky. Pomaranče nakrájajte na plátky
alebo kúsky. Vyberte jadierka granátového
jablka (tip: rozpoľte granátové jablko ostrým
nožom a odstráňte semená v miske plnej vody).
Umyte šalát, rukolu a valeriánku a nakrájajte
ich na väčšie kúsky. Šalát podávame v miskách
a ozdobíme ho jadierkami z granátového jablka,
kúskami červenej repy a plátkami pomaranča.

Čo potrebujete:

Zmiešajte vanilkový jogurt, krémový
syr, vanilkový cukor a vanilkové
semená a všetko dobre premiešajte.
Vyberte jadierka granátového jablka.
Rozdrvte perník nahrubo a nasypte ho
na dno pohárov. Naložte krém na vrch
a ozdobte jadierkami granátového
jablka.
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GURMÁN

BON APPÉTIT
NOVINKY OD STANKY
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MORČACIE ZÁVITKY
V PARMEZÁNOVEJ
KRUSTE A KAŠA ZO
SLADKÝCH ZEMIAKOV

2

porcie

Čas prípravy:
25 minút

Ingrediencie:

2 morčacie rezne, 2 plátky eidam syra, 15
g parmezánu, 2 PL bazalkového pesta, 1 PL
dižonskej horčice, 1 sladký zemiak – babat, 1
petržlen, muškátový oriešok, citrónová tráva,
korenie, maslo, soľ

Ako na to:

Mäso vyklepte natenko, potrite pestom,
pridajte plátok syra a celé zrolované
prichyťte špajdľou. Rolku zvonka potrite
dižonskou horčicou, okoreňte, osoľte a obaľte
v nastrúhanom parmezáne. Sprudka opečte
na kokosovom oleji z každej strany, prikryte
a duste 10 – 15 minút, alebo kým nie je
mäso hotové. Medzitým si nakrájajte na
malé kúsky sladký zemiak – batat a petržlen
a dajte ich spolu variť. Po uvarení domäkka
sceďte, pridajte kus masla, nastrúhaný
muškátový oriešok, soľ, kvapku citrónovej
šťavy a popučte na pyré. Mäsko podávajte
prekrojené napoly bez špajdle. Dobrú
a zdravú chuť!

Na našej fanúšikovskej stránke www.facebook.com/friskomedia/
sa budete môcť zapojiť do súťaže o túto knihu.

Rozprávkový
hrniec var!

N

o nevyzerá úžasne? A nie je to
len taký hocijaký hrniec! Keramický hrniec Emile Henry s
objemom 4 litre vyzerá ako z rozprávky
a jedlá v ňom pripravené tak aj naozaj
chutia. Je vyrobený s použitím technológie Flame, umožňujúcej používanie v
rúre aj na klasickom sporáku. Je ideálny
na pomalé, kontrolované varenie tesne pod bodom varu – len na
mierne prebublávanie. Hodí sa na prípravu všetkých druhov vývaru,
zeleninových polievok aj najrôznejších omáčok – pomáha totiž zvýrazniť chuť a uchováva nutričné vlastnosti ingrediencií. Využijete ho
tak napríklad na prípravu vianočnej kapustnice, ale i pri akomkoľvek
pomalom a kontrolovanom varení. Prežije aj pobyt v mikrovlnnej
rúre, či umývačke riadu. Kúpite ho v predajni Potten & Pannen –
Staněk v bratislavskom OC Centrál alebo v e-shope

WWW.VASEKUCHYNE.SK

P

Foto: archív firiem

V

behla som so kníhkupectva
s jasným cieľom vybrať pre
vás kulinársky kúsok s receptami na každodenné použitie,
ktoré budete variť s potešením. Žiadne
dvojhodinové vystávanie pri sporáku,
počas bežného pracovného týždňa sa treba
postarať o stravníkov rýchlo. Ale aj chutne,
aby ani muž, ani deti neohŕňali nad tanierom nosom. Ak je to ešte aj zdravo, hurá,
„strefa“ do čierneho! Okamžite ma zaujala
kniha vydavateľstva FITnamotávka Zdravé
rýchlovky. Nie, nie, žiadne klíčky, raw, bio,
morské riasy a podobne. Konečne sa mi do
rúk dostala kuchárka, ktorá je dôkazom,
že variť zdravé jedlá dokáže každý a nielen
raz za čas, ale dlhodobo! 15 odborníkov na
stravovanie zo Slovenska a Čiech namiešalo na stránkach knihy inšpiratívny mix 60 receptov na obedy,
večere aj pochúťky do práce, ktoré pripravíte do polhodiny z bežne
dostupných surovín. Len si to predstavte! Dva mesiace, kedy nemusíte rozmýšľať, čo variť – a pri srdci vás hreje dobrý pocit, že svojim
drahým servírujete fakt to najlepšie pre ich zdravie! Na 240 stranách
nájdete fitnes rýchlovky, friško pripravené jedlá z cestovín, mäsa,
rýb, strukovín, obilnín, šalátovky, ale aj sladké pokrmy. Týždňové
menu doma tak nebude fádne, stačí jedlá podľa kategórií striedať. Na
fotkách v knihe vyzerá každý recept úžasne lákavo a vždy sú pri ňom
uvedené aj výživové hodnoty jednej porcie. Nechýbajú ani pútavé
rozhovory s autormi o stravovaní a ich tipy a triky, ako v trende
zdravého stravovania začať a aj zotrvať. Kúpite ju v kamenných kníhkupectvách a cez internet, kde vám zadarmo k Zdravým rýchlovkám
pribalia aj dve e-knihy: Zdravé polievky a Zdravé pomazánky, čiže plus
ďalších 20 receptov. Niet prečo ďalej váhať, klikajte na
Spracovala Stanislava Murínová
www.fitnamotavka.sk
Foto: FITnamotávka

A

k chcete začať svoje ráno šálkou excelentného espresa či veľkoryso napeneného kapučína, siahnite po pákovom kávovare Orava ES-250 K, ktorý vám delikatesu vyčaruje z mletej
kávy, kávových kapsúl aj kávových podušiek. Na jej prípravu použite
prémiovú mletú kávu Grandecoffe Ground Top Arabica, namiešanú
v pomere 80 % Arabica a 20 % Robusta z prvotriednych kávových bôbov. V šálke sa premení na luxusný kávový zážitok s bohatou penou,
intenzívnou krémovou chuťou a plnou vôňou. Prichádza z Talianska – európskej „mekky“ nadšených fanúšikov kávy. Aj u vás doma si
z nej pripravíte kávovú špecialitu, z ktorej si budete odpíjať s gráciou,
akoby ste sedeli neďaleko Kolosea. 250 g balenie sa vám minie skôr,
než by ste sa nazdali. V ponuke je aj praktické balenie ako kávové
kapsuly a kávové podušky pre ešte rýchlejšiu a jednoduchšiu prípravu kávových delikates.

amätám si, ako som spoznala Mixit.
Dostala som ako darček Mixit misku
z karlovarského porcelánu, lyžičku
s vtáčikom a tubus s mixom chrumkavých
orieškov, sušeného ovocia, vločiek, vlákninových rezančekov a ďalších fajností, ktorým som ani nevedela prísť na meno. Miska
a lyžička ma okamžite nadchli, zdravý raňajkový mix prekvapil poctivosťou použitých
surovín a extra veľkými kúskami orieškov
a ovocia. „Dostala“ ma aj idea, na ktorej je
Mixit postavený – buď si kúpite už hotové
mixy, alebo si sami cez e-shop namiešate
to, čo vo svojej raňajkovej miske milujete.
Stačí pridávať položku po položke do košíka
a domov vám príde presne taký mix, aký
milujete. To vám dáva možnosť experimentovať, pri každej novej objednávke vyskúšať
ďalšie nové variácie. Darujte pod stromček
kolekciu Mixit misky s veselým zvieratkom, lyžičkou, vianočným tubusom a müsli
mixom, ktorý zvedie aj vášho muža, dieťa,
babku na každodenné Mixit maškrtenie.

WWW.MIXIT.SK
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Stanislava Murínová

Prémiová Grandecoffee
ako od Taliana

Vianočné
„mixitácke“
zvádzanie

DESATORO
VINÁRA
Prvý pohár ako med,
preto druhý daj si hneď.
Tretí chváliť nepostačíš,
štvrtým si smäd neuhasíš.
Piaty ti len chuti dodá,
šiestemu nik neodolá.
Pri siedmom si pletieš esá,
pri ôsmom ti hlava klesá.
Pri deviatom si ako kameň,
pri desiatom je ti AMEN!

Spoznávaním tisícročnej
tradície vinárstva nášho kraja
zistíme, že plodina viniča
nás sprevádzala v každom
dôležitom období našej
histórie. Sme krajom slnka,
vody a vína.

V

súčasnosti, keď sa politicky rieši správnosť delenia krajov na Slovensku, my
môžeme byť hrdí na náš kraj a jeho
rôznorodosť. Sme krajom, kde sa môžu
porovnávať tri vinárske oblasti spojené obilnicou
a vodstvom, aké nám môže svet len závidieť. Sme
úrodný kraj s obrovským kultúrnym dedičstvom od
Záhoria cez Malé Karpaty, kde Dolné Považie prejde
do úrodnej Podunajskej nížiny a ktoré z východu
chráni Považský Inovec a Šintavská pahorkatina. Je
to raj na zemi, ktorí si veľmi málo vážime a zďaleka
nevyužívame potenciál turistiky ako kraja jedinečnosti v rámci strednej Európy.
Tak ako chlieb, tak aj vinič je plodinou, ktorá
sprevádza dejiny civilizácie na našom území. Vždy
bola svedkom rozvoja zmien, ale aj tragédií v našej
bohatej histórii. Odroda je matkou vína, poloha jeho
otcom a ročník jeho osudom. K viniciam neodmysliteľne patrí víno. Grécky spisovateľ Plútarchos to
vystihol krásnymi slovami:
Víno je medzi nápojmi najušľachtilejšie, medzi liekmi
najchutnejšie a medzi pokrmami najpríjemnejšie.
Víno patrí medzi naše nápoje už od pradávna a
už aj naši predkovia dobre vedeli, v čom je jeho sila,
a v čom aj jeho slabosť. Je to nápoj, ktorý zbližuje
ľudí, povznáša ich myseľ a otvára im srdcia. Aby sa
tak stalo, musí sa ale konzumovať len v rozumnom
množstve a v dobrej kvalite. Ako hovorí staré francúzske príslovie:
Vo vode môže každý uvidieť len svoju tvár, ale vo víne
môžeme uvidieť srdce druhého.
V prvej časti nášho predstavenia vín sme sa rozhodli pre vína, ktoré sa zrodili v hlohovecko-šintavskej vinárskej oblasti a v jeho okolí. Cieľom bolo
vytvoriť pre vás pomocníka pri výbere vín a v tejto
snahe budeme pokračovať aj v ďalších číslach.
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kraj svetových prémiových vín
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Zlaté ocenenie
Národný salón vín

MAHID
Rulandské šedé
neskorý zber
biele suché
2016
Lahodné suché
víno zlatisto
žltého sfarbenia
a s pikantnou vôňou,
zmiešanou s vôňou
čerstvých jabĺk
a hrušiek, ktoré vás
sprevádzajú aj pri
ochutnaní tohto vína.
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Ľahší „ruland“
polosuchý len tak
na televízne večery,
hlavne počas reklamy
k figám a syru

VÍNO
ČERNÝ

K zapitiu
majonézového
šalátu alebo
štefanského
slávnostného
obedu

Lahodné biele
víno suché len
tak pre radosť
a pre tých, čo
poznajú desatoro
vinárske

ŠINTAVAN VÍNO
CHUDÝ
Pinot blanc

Rulandské biele
biele polosuché
2016

neskorý zber
biele suché
2015

Klasické ženské
víno, ktoré sa zo
začiatku tvári
ako polosladké,
no po chvíľke sa
prejavia výborné
kyseliny, tak typické pre polosuché
vína. Vôňa je ako
prechádzka medzi
stromami plnými
čerstvých jabĺk
a hrušiek.

Vážne víno,
ktorého vôňu
ovládajú vôňa
kôrky čerstvo
upečeného chleba a citrusových
plodov pomela.
Po ochutnaní
chuť citrusov
vynikne naplno
a objavia sa charakterné kyseliny,
ktorých chuť sa
na konci zmení
na silne korenistú
príchuť.

Rizling vlašský
biele suché
2016
Víno s vyššou
kyslosťou, tak
charakteristickou
pre túto odrodu.
Vôňa je ako ranná
prechádzka po
kvetinovej lúke.
Plná ovocných
chutí, ktoré ovláda
svojou výnimočnou
trpkou chuťou
zrelá dula. Farba je
po čerstvej šťave
z hrozna.

Netradičné
víno s príbehom
a garanciou
prírody so stopami
kvasiniek vo fľaši

SLOBODNÉ
VINÁRSTVO
Majer Zemianske
Sady
Cutis Deviner
biele polosuché
2014
Devín-Tramín-Veltlín. Toto na šupkách
prekvasené víno
má farbu ako lepší
koňak. Vo vôni sa
preplieta vôňa medu,
kvetov, grapefruitu
a už spomínaného
koňaku. Po ochutnaní
vás prekvapia plné
chute, ktoré postupom ovládne trpkosť
grapefruitu.

Víno vhodné
k dezertom a aj
do dezertov

Víno, ktoré vás určite
nadchne a dobre
vychladené vám po
sladkostiach pomôže
s trávením

VÍNO
ČERNÝ

VÍNO
CHUDÝ

Sauvignon
biele
polosladké
2016

Tramín červený
biele polosuché
2016

Svieže polosladké víno s výraznou chuťou
hrozna, podfarbenou chuťou
vanilky a kandizovaného
ovocia. Hoci je
víno označené
ako polosladké,
radí sa skôr do
kategórie sladkých vín. Vo vôni
sa mieša chuť
hrozna a pomarančovej kôry.

Odroda, ktorú už
aj starí Rimania
spracovávali na
víno. Má výraznú
vôňu po jablkách
a kvasinkách,
s jemným podfarbením jarnej
vône orgovánu.
Svieža chuť,
ktorej dominujú ľahké kyseliny
a šťavnaté letné
jablká.

Víno, ktoré miluje
drobná zverina,
bažant a husacia
pečeň.

Klasické ľahké víno na
letné večery s priateľmi.
Ideálne k vanilkovým
sladkostiam.

Mohutnosť červenej
odrody je ako juh našej
oblasti ohraničenej
mohutným tokom rieky
Dunaj, ktorý napája náš
tulák, rieka Váh.

Makové jedlá sú
ideálnym partnerom pre
toto víno.

MATYŠÁK

MAHID

MATYŠÁK

MAHID

Frankovka
modrá
neskorý zber
ružové suché
2016

Frankovka
modrá
neskorý zber
ružové polosuché
2016

Frankovka modrá
výber z hrozna
červené suché
2015

Cabernet sauvignon
červené suché
2014

Vôňa vína je
príjemná, plná
lesného ovocia
a sušených
sliviek. Chuť
vína je najprv
jemne trpká,
ale po chvíli sa
prejavia ovocné
chute, hlavne
sušených sliviek
a jahodového
kompótu, ktoré
potom na
jazyku ešte dlho
pôsobia.

Víno sýtoružovej
farby, plné chutí
záhradného
ovocia, ktorému
dominujú jahody.
Jemné kyselinky
dotvárajú
charakter
vína. Vôňa je
príjemná ovocná
a dominujú jej
záhradné ovocie
a čerešne.

Červené víno
s príjemnou
vôňou kôstkového
ovocia s výrazným
tónom višní.
Má dostatočne
plnú a korenistú,
zároveň však
hladkú a elegantnú
chuť so šťavnatým
záverom. Patrí
medzi mohutné
vína a je ideálne na
večerné posedenie
pri pohári
kvalitného vína.

Víno s intenzívnou
vôňou, ktorá pôsobí
ovocne, s typickým
prejavom čiernych
ríbezlí a černíc. Vďaka
jemné podfarbeniu
od bylinných aróm
a horkej čokolády
pôsobí celkový
prejav mäkšie. Chuť
vína je komplexná
a extraktívna, ale
zároveň veľmi
lahodná.

Autor: Mikuláš Elek, Pavol Tutura
Foto: archív M. E.
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SILVESTROVSKÁ
TABUĽA

Iste uznáte, že Silvester nemožno
považovať za deň ako každý iný. Je
to výnimočný večer v spoločnosti
špeciálnych ľudí. V ich vyberanej
spoločnosti chceme vo veľkom štýle
vojsť do nového roka. Ak rozmýšľate,
čo im počas nekonečne dlhej noci
naservírovať na nasýtenie aj na
„zobkanie“, inšpirujte sa našimi
receptami de luxe!

www.cookingcatrin.at
Foto: Carletto Photography
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PIKANTNÉ SLANINOVO-SYROVÉ KOLIESKA

25
koliesok

Čas prípravy: 20 minút + 40 minút kysnutie
Čas pečenia: 18 – 20 minút

Príprava:

Príprava:

Cesto: Zmiešajte múku so sušeným droždím, soľou, olivovým olejom a 225 ml vlažnej vody. Zakryte a nechajte na teplom mieste 30 až 45 minút
kysnúť.
Posypte múkou pracovnú dosku a rozvaľkajte cesto na tenký plátok. Rozotrite naň kyslú smotanu, rovnomerne posypte pizza korením, nadrobno
nasekanou slaninou a nastrúhaným syrom.
Cesto zrolujte. Použite ostrý nôž na narezanie asi 25 koliesok. Položte kolieska na dva plechy pokryté papierom na pečenie a pečte v predhriatej
rúre na 180 °C asi 18 – 20 minút, až kým nebudú chrumkavé.
Podávajte teplé.

CELOZRNNÉ ZELENINOVÉ GUĽKY S BYLINKOVÝM DIPOM
Čas prípravy: 35 minút

Budete potrebovať:

1 cuketu, 500 g zemiakov, 1 cibuľu, 100 g kukurice, 100 g hrášku, 1 PL slnečnicového oleja,
200 g celozrnného chleba, 250 ml slnečnicového oleja na pečenie
Pre smotanovo-bylinkový dip: 175 g kyslej smotany, 100 g jogurtu, 3 PL byliniek
(petržlen, a pažítka), bylinkovú soľ a korenie)

20

guľôčok

Príprava:

Zemiaky uvarte v osolenej vode. Ošúpte a prelisujte ich. Nakrájajte cibuľu na drobno. Zahrejte trochu oleja
v panvici, smažte cibuľové kocky dosklovita. Ošúpané cukety nakrájajte na jemné kocky. Zeleninu spolu krátko orestujte. Pridajte
zeleninovú zmes do zmesi zemiakov a dobre celú zmes spracujte. Rukou zo zmesi formujte malé guľky, ktoré obaľte v celozrnnej
strúhanke. Zahrejte olej v hrnci. Guľôčky opečte zo všetkých strán do zlatista.
Na dip: Nakrájajte bylinky nadrobno. Zmiešajte smotanu s jogurtom a miešajte, až kým nebude hladká. Ochuťte bylinkovou soľou
a korením a primiešajte nakrájané bylinky.
Zeleninové guľky podávajte s bylinkovým dipom.

6
porcií

Budete potrebovať:

Ošúpte cuketu a uhorku a odstráňte jadierka. Očistite cibuľu a cesnak. Paradajky, cuketu,
uhorky, cibuľu a cesnak nakrájajte nadrobno. Zahrejte olivový olej na panvici, osmažte
cibuľu a cesnak dosklovita. Pridajte nakrájanú cuketu. Zeleninu krátko orestujte. Stiahnite
z ohňa panvicu, pridajte paradajky. Položte 1 PL lyžicu rukoly do pohára. Naplňte poháre
restovanou zeleninou, pokryte rozdrveným hrudkovitým syrom. Podávajte, kým je zelenina
teplá.

PIKANTNÁ SYROVÁ TYČINKA
S BYLINKOVÝM DIPOM
Čas prípravy: 15 minút + 60 minút v chladničke
Čas pečenia: 35 – 40 minút

190 g múky, 175 g masla, 90 g bieleho syru s korením, 1 vajce (veľkosť L),
1/2 ČL soli, 30 g syra (strúhaného na posypanie)

Príprava:

Nakrájajte studené maslo na kúsky. Zmiešajte ho s múkou, soľou a vajcom
a 3 PL ľadovo
studenej vody a zmieste do hladkého cesta. Pridajte syr a ďalej mieste cesto. Zmes vložte do chladničky a chlaďte najmenej 1 hodinu.
Predhrejte rúru na 175 °C. Vyvaľkajte cesto na múkou posiatej pracovnej doske na 5 mm tenký plátok. Nakrájajte na 1 cm pásy. Stočte
ich do špirály a posypte syrom. Pečte v predhriatej rúre 35 – 40 minút, až kým nie sú chrumkavé.
Podávajte s dipom ako pri zeleninových guľôčkach!

RUSTIKÁLNA HUBOVÁ
BRUSCHETTA

8

porcií

Čas prípravy: 20 minút

Budete potrebovať:

Príprava:

Príprava:

Predhrejte rúru na 180 °C. Pripravte cesto: Zmiešajte vajíčka s cukrom a vanilkovým cukrom, až kým sa nespení. Roztopte maslo
s čokoládou v hrnci. Vmiešajte roztopenú čokoládu do zmesi cukru a vajec. Nakoniec vmiešajte múku s práškom do pečiva. Vyložte
plech papierom na pečenie. Nalejte zmes koláča a pečte v rúre na 180 °C asi 30 minút, horné a spodné pečenie. Nechajte cesto
vychladnúť, rozbije sa a rozpadne. Potom ho rozdeľte do malých pohárov.
Vyšľahajte smotanu do hustej šľahačky. Pridajte vanilkový cukor, rum, vanilkové semienka a tvaroh. Jemne premiešajte. Krém nechajte
v chladničke 1 – 2 hodiny. Rozdeľte čerešne a sirup na rozlámané cesto do pohárov. Dajte vychladnúť na hodinu. Vezmite krém z chladničky
a vložte ho do hviezdicového cukrárskeho vrecka, vytvorte kopčeky, ktoré ozdobte čerešňami. Na konci to celé polejte troškou šťavy
z čerešní.

20

tyčiniek

Budete potrebovať:

125 g masla, 175 g čokolády, 3 vajcia, 90 g múky, 1 ČL prášku na pečenie, 150 g cukru, 1 ks vanilkového cukru
Na krém:
1 pohár čerešní (ekvivalent 230 g), 250 ml šľahačky, 2 ks vanilkového cukru, rozpolený vanilkový struk, 1 viečko rumu, 200 g
jemného tvarohu
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6

porcií

1 cuketu (stredná veľkosť), 1 cibuľu, 1 strúčik cesnaku, 3 paradajky, 1/2 uhorky, soľ
a korenie, 3 PL olivového oleja, 6 PL rukoly, 2 PL hrudkovitého syra (ekvivalent 200 g)

480 g múky, 225 ml vody, 1 balenie sušeného droždia, 1 ČL soli, 3 PL olivového oleja
Na náplň:
120 g bieleho syru s korením, 125 g nakrájanej slaniny, 200 g kyslej smotany, 2 PL pizza korenia

Čas prípravy: 50 minút + 3 hodiny v chladničke

Čas prípravy: 20 minút

Budete potrebovať:

Budete potrebovať:

VIŠŇOVÝ POHÁR Z ČIERNEHO LESA

VLAŽNÝ ZELENINOVÝ ŠALÁT V SKLE

1 farmársky chlieb, 2 vajcia, 100 ml mlieka, 1 hrsť čerstvých húb, 1/2 cibule, 1 strúčik
cesnaku, 1 ČL mletej papriky, trochu masla, soľ a korenie, čerstvé bylinky na ozdobu
Narežte chlieb na rovnako hrubé plátky (asi 1 cm hrubé), potrite ich polovicou cesnaku
a z jednej strany maslom. Pečte v rozohriatej rúre na miernom ohni približne 15 minút. Do
tej doby urobte z dvoch vajíčok s mliekom praženicu. Nakrájajte druhú polovicu cesnaku
a nadrobno nakrájajte cibuľu. Očistite huby a smažte s cibuľou a cesnakom v panvici na
troche masla. Ochuťte paprikou, soľou a korením. Naložte huby a vajcia na vrch pečenej
farmárskej bruschetty a ozdobte čerstvými bylinkami.
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Slovensko je jednou
z mála krajín, ktoré
sa môžu pochváliť
kvalitnou pitnou vodou
z vodovodu. Napriek
tomu predaj balených
vôd zaznamenáva
neustály rast.
Prečo teda piť vodu
z vodovodu?

NOvá,

PRírodná technológia,

o 25% lepšia
chuť vody

PITE ZDRAVŠIU, ČISTEJŠIU
A CHUTNEJŠIU VODU!

V

oda z kohútika je zdraviu vyhovujúca. Je niekoľko
stonásobne lacnejšia ako balená voda, vždy čerstvá,
jednoducho prístupná – stačí otočiť kohútikom.
V porovnaní s minerálnou vodou ani pri dlhodobom pití nezaťažuje obličky, obsahuje zdraviu prospešné látky
a je ekologická. Oproti tomu balená voda je pomerne drahá,
uskladnená v PET fľašiach, ktoré nielen značne zaťažujú životné prostredie, ale väčšina z nich vplyvom tepla a slnečného
žiarenia uvoľňuje do tekutiny toxické látky (niektoré výskumy
hovoria dokonca o karcinogénoch). Navyše, nosenie balených
vôd z obchodov domov stojí nemalú námahu. A ak človek
uprednostňuje ochutené vody, dostáva do tela zbytočný cukor
a konzervačné látky.
Vodárenské spoločnosti dodávajú do našich domácností
vodu, ktorá spĺňa prísne normy. Cesta zo zdroja do pohára
však vedie cez vodovodné potrubie, ktoré s pribúdajúcimi
rokmi môže uvoľňovať do vody nežiaduce látky. Viacerým
ľuďom takisto prekáža pachuť chlóru a v niektorých regiónoch
prílišná tvrdosť vody, ktorú

môžeme pozorovať napríklad na rýchlovarnej kanvici. Preto je
vhodné vodu dodatočne upraviť, a to filtrovaním.
Ideálny systém na zlepšenie kvality vody je filtračná kanvica
BRITA. Ide o svetovo najznámejšiu značku vodných filtrov
s vyše 50-ročnou tradíciou. Svoju technológiu filtrovania
neustále vylepšuje, výsledkom čoho sú tohtoročné novinky.
Hlavnou je filter Maxtra+ s prírodným zložením, ktorý je ešte
o 25 % účinnejší ako jeho predchodca. Patentovaná technológia redukuje chlór, vodný kameň, organické nečistoty, niektoré pesticídy i ťažké kovy. Zmenil sa aj dizajn filtračných kanvíc
a pribudli moderné produkty typu filtračná karafa Fill & Serve
na domáce využitie a filtračné fľaše Fill & Go Vital a Active,
ktoré môžete mať so sebou v prírode alebo pri športových
aktivitách. Filter v nich nemá podobu patróny, ale účinného
MicroDisku. Oba typy filtrov treba po mesiaci používania,
resp. po prefiltrovaní 150 l, vody vymeniť.
Filtrovaná voda omnoho lepšie chutí, a to nielen ako
studený nápoj, ale zvýrazňuje aj chuť a arómu kávy a čaju.
Takisto sa odporúča používať do žehličiek, kanvíc, kávovarov
a iných elektrospotrebičov, ktoré poškodzuje vodný kameň.
Známy šéfkuchár Zdeněk Pohlreich používa filtrovanú vodu
aj na varenie, keďže si uvedomuje, že kvalitná voda je jednou
zo základných ingrediencií pri príprave jedál. Navyše si už
nemusíte robiť starosti s nosením ťažkých balených vôd a ich
skladovaním. S tým súvisí aj ochrana životného prostredia,
keďže s BRITOU produkujete minimálne množstvo plastového odpadu, a výrazná finančná úspora.

DIZAJN

THINK YOUR WATER.
Filtračný systém BRITA redukuje chlór, vodný kameň,
ťažké kovy, niektoré pesticídy a organické látky.
5 výhod pre vašu domácnosť:
1. koniec nosenia ťažkých balených vôd
2. výrazná finančná úspora
3. minimálne zaťaženie životného prostredia
4. predĺženie životnosti domácich spotrebičov
5. lepšia chuť vody, kávy, čaju a varených jedál
Objavte rozdiel na www.brita.sk.
TIP: Použité filtre nevyhadzujte, za každý vrátený
vám odrátame 1 € z nákupu nového. Viac informácií
v predajni Potten & Pannen - Staněk (NC CENTRAL,
Bratislava) a v e-shope www.vasekuchyne.sk.

Rad výrobkov BRITA nájdete v rôznych farbách a prevedeniach v predajni Potten & Pannen – Staněk v bratislavskom
CENTRALe, na e-shope VaseKuchyne.sk a na ďalších
predajných miestach. Viac informácií na www.brita.sk.
.SK
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HOBBY

ŠTARTUJEME
LYŽIARSKU SEZÓNU
S NAŠIMI NAJMENŠÍMI

Je tu opäť zima a s ňou
veľa príležitostí, ako
zaujímavo a zmysluplne
tráviť čas s rodinou.
Jedným zo spôsobov,
ako využiť spoločné
chvíle voľna, je aj
obľúbené lyžovanie.
Čo však v prípade, že
máte doma dieťa, ktoré
chcete naučiť lyžovať?
Prinášame vám pár
tipov a rád.
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Ideálny čas, kedy začať s učením
Ako sa hovorí, začať so športom nikdy nie je neskoro,
ale v prípade detí platí, že čím skôr s výučbou začnete, tým
to bude jednoduchšie. Najideálnejším obdobím pre začatie
lyžovania pre deti je vek od troch do piatich rokov. Avšak
pamätajte na to, že nič netreba siliť. Všetko by malo závisieť
od toho, aké zdatné je vaše dieťa. Ak výučbu lyžovania
posuniete o rok, nič katastrofálne sa nestane.
Ako na to?
V prvom rade vyskúšajte odovzdať základy lyžovania
vášmu drobcovi niekde na zasneženej rovinke. Zapnite mu
lyže, povedzte a predveďte základné úkony. Na začiatku je
asi najdôležitejšie, aby vaše dieťa vedelo brzdiť a používať
tzv. pluh. Prikladanie lyží a práca s palicami prídu na rad
trošku neskôr. Veľmi dôležité je, aby sa deti pri učení bavili.
Ako sa hovorí, škola hrou. Iba takto si váš drobec vytvorí
pozitívny vzťah k športu a k pobytu v prírode, na čerstvom
vzduchu. Taktiež vždy myslite na to, že malé dieťa sa nevie
tak sústrediť na výklad ako dospelý, preto mu všetko, čo poviete, aj názorne ukážte. Zabúdať by sme nemali ani na to,
že dieťa má byť v pohode. Čo to znamená? Musí byť najedené, nesmie mu byť zima a podobne. Svahy vyberajte mierne,

tzv. detské. Veľkou výhodou učenia sa lyžovať v skorom
veku je fakt, že malé deti sa neboja a láka ich všetko nové.

Trpezlivosť, trpezlivosť a ešte raz trpezlivosť
Pre vás ako pre rodiča bude najdôležitejšia trpezlivosť.
Nezabúdajte na to, že všetko chce svoj čas a hlavne pravidelný tréning. V prípade, že vaše vlastné sily nestačia na to, aby
sa vaše dieťa zlepšovalo a robilo v lyžovaní pokroky, môžete
vyskúšať lyžiarsku školu. Niektoré deti majú pred cudzím
človekom oveľa väčší rešpekt a skôr sa sústredia, tak prečo
to nevyužiť? Lyžiarske školy, resp. ochotní inštruktori sú
dostupní v každom lyžiarskom stredisku. Majú svoje overené
finty a triky, ktoré na detičky platia. Možno vášmu drobcovi
postačí hodinka, dve a hneď mu pôjde lyžovanie lepšie. Minimálne sa naučí aspoň základy, na ktorých môžete budovať
ďalej.

"

Ak máte na začiatku
obavu, či sa bude vášmu
dieťaťu lyžovanie páčiť,
nemusíte mu hneď kupovať výstroj vychýrených
značiek. Dôležité je, aby
bolo dobre nastavené viazanie, ideálne v servise.

"

Výstroj malého lyžiara
Jednou časťou úspechu je aj dobrý, kvalitný výstroj. Malé
deti rastú rýchlo, takže rátajte s tým, že výstroj pre dieťa kupujete v tom lepšom prípade na dva roky. Ak máte na začiatku obavu, či sa bude vášmu dieťaťu lyžovanie páčiť, nemusíte
mu hneď kupovať výstroj vychýrených značiek. Dôležité
je, aby bolo dobre nastavené viazanie, ideálne v servise. Pri
kúpe lyžiarok je vhodné, aby ste ich skúšali na hrubé ponožky. Lyžiarky by mali byť trošku voľnejšie, aby noha nebola
príliš stisnutá. Určite nezabúdajte na lyžiarsku prilbu, veď
bezpečnosť je na prvom mieste. Pri výbere prilby a jej skúšaní tiež pamätajte na to, že sa pod ňu ešte musí zmestiť kukla
alebo tenká čiapka. Okrem toho budete potrebovať kvalitnú,
teplú kombinézu, palice, lyžiarske okuliare a rukavice. Určite
nezabudnite ani na kvalitnú spodnú vrstvu. Ideálne je pod
kombinézu obliecť dieťaťu termobielizeň. Vďaka jej schopnosti nasávať a odvádzať vlhkosť bude vaše dieťa v suchu
a nebude mu zima aj napriek tomu, že sa počas lyžovania
spotí. Termobielizeň je aj ľahká, takže deti nezaťažuje ďalšou
váhou navyše, a nie je chladná, práve naopak, dobre hreje.
Veríme, že vám naše tipy pri výučbe detičiek lyžovať sa
pomôžu a prajeme vám veľa príjemných chvíľ strávených
s rodinou nielen na svahu!

Martina Zvolanská
Foto: pixabay.com
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NACYKLISTIKA
KOLESÁCH

CYKLISTIKA

VYBUDOVALI PRVÝ
ÚSEK CYKLOCESTY

ABY V NAŠOM KRAJI
PRIBUDLO ČO NAJVIAC
NOVÝCH ÚSEKOV
BEZPEČNÝCH CYKLOTRÁS

VEDÚCEJ Z CENTRA OBCE DOLNÝ BAR

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
CYKLOÚSEKU
V DOLNEJ STREDE

P

rvý z desiatich plánovaných úsekov cyklistických
trás, ktoré v tomto roku buduje Trnavský samosprávny kraj, bol slávnostne otvorený v sobotu 28.
októbra 2017 na hrádzi pri rybárskom domčeku
v Dolnej Strede. Pásku spoločne prestrihli riaditeľ sekcie

regionálneho rozvoja TTSK Marek Turanský, starosta
Dolnej Stredy Ľuboš Šúry, primátor Serede Martin Tomčányi a starosta Váhoviec Adrián Kubica. Práve na kataster
Váhoviec nadväzuje vybudovaný úsek v Dolnej Strede.
Váhovce sú teda ďalším z plánovaných úsekov, ktorý
je aktuálne tiež vo výstavbe a do konca roka bude jeho
výstavba ukončená. Po dokončení na tomto úseku vznikne
spojením už vybudovaných úsekov Horný Čepeň – Sereď –
Dolná Streda a Kaskády – Šaľa cyklotrasa v dĺžke viac ako
25 kilometrov. Napriek nie najpriaznivejšiemu počasiu sa
na otvorení nového úseku v Dolnej Strede zišlo nemálo
ľudí – divákov, ale najmä cyklistov, najviac zastúpených
cyklistami z CK AB Sereď, ktorý je členom Klastra regionálneho rozvoja TTSK. Na umocnenie slávnostnej chvíle
a radosti z nového diela zabezpečilo Občianske združenie
Dolnostredan vynikajúce pohostenie. Zostáva nám zaželať,
aby v medziach možností samosprávneho kraja a v spolupráci s ďalšími aktérmi, najmä miestnou samosprávou
– obcami a mestami – sa v začatom diele pokračovalo a aby
v našom kraji pribudlo čo najviac nových úsekov bezpečných cyklotrás, na ktorých naši občania a návštevníci
najazdia veľa šťastných kilometrov.
Galéria fotografií na www.dolnastreda.sk
- mt -
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Dolnom Bare dokončili prvý úsek cyklocesty, ktorého základný kameň slávnostne položili 19. septembra
na nádvorí obecného úradu. Dĺžka vybudovanej
cyklotrasy je približne 1 km. Začína sa v centre obce
a pokračuje vedľa cesty smerom na Trhová Hradská až k mostu
blízkeho kanála. Hodnota investície je 150-tisíc eur, výstavba
bola financovaná z rozpočtu VÚC Trnava.
„Stavebné práce sme začali 10. októbra a dokončili za 5 týždňov.
Cyklisti môžu nový cykloúsek používať od konca novembra. Úsek
však okrem toho, že robí z bicyklovania bezpečnejšiu voľnočasovú aktivitu, je k dispozícii aj športovcom, ako rekreační bežci, či kolieskoví
korčuliari," povedal Mikuláš Elek st., predseda predstavenstva
zhotoviteľskej firmy Elbeva. Starosta obce Dolný Bar Oszkár
Bereck má z cyklocesty radosť. „Hotový úsek prispeje k zníženiu
počtu cyklistických nehôd a zároveň zvyšuje aj turistickú atraktivitu
Žitného ostrova. Obecná samospráva chce pokračovať vo výstavbe
cyklotrasy z dotácie EÚ v dĺžke 7 kilometrov na hrádzi zavlažovacieho kanála s napojením na existujúcu cyklocestu pred obcou
Topoľníky. Týmto spôsobom vznikne vlastne cyklistické prepojenie
medzi obcami Ohrady, Trhová Hradská a Topoľníky. Pripravili sme
kvalitný projekt, ktorý podáme do 20. decembra a dúfame v pozitívne posúdenie. Cyklotrasa v našom regióne môžu otvoriť novú
etapu v cestnej doprave a turistickom ruchu," informoval starosta.
Cyklotrasu pomenovali po zosnulom starostovi obce Trhová
Hradská Rolandovi Zsoldosovi.
Text a foto: Éva Bíró
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ZIMNÉ
PNEUMATIKY

JE ČAS NA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

Ak ste ešte
doteraz
nevymenili letné
pneumatiky za
zimné, je načase
tak urobiť. Podľa
odborníkov by
sa mali vodiči
k takému kroku
odhodlať, ak už
denná teplota
nepresiahne
+7 °C. Keďže
teploty už dlhšie
kolíšu okolo tejto
hodnoty, je jasné,
že práve nastal
čas na tento krok.
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eplota +7 °C zároveň znamená aj
hraničnú teplotu medzi oboma
typmi, preto môžeme skonštatovať, že zimné pneumatiky sú
dobré nielen vtedy, keď sú cesty zasnežené,
ale aj vtedy, keď je len chladno. Materiál zimných pneumatík oproti materiálu
letných pneumatík si aj v chladnom počasí
zachová svoju pružnosť, vďaka čomu sa
vozidlo ľahšie ovláda a brzdnú dráhu má
omnoho kratšiu. Netreba zabúdať ani na
predpisy, ktoré osobným motorovým
vozidlám a nákladným autám pod 3,5 t prikazujú použitie zimných pneumatík, pokiaľ
sa na ceste nachádza súvislá vrstva snehu
alebo ľadu. Kúpou a používaním zimných
pneumatík preto chránime vlastný majetok
a bezpečnosť, ale aj majetok a bezpečnosť
ostatných účastníkov cestnej premávky.
Po kúpe zimnej pneumatiky máme
dve možnosti – dokúpime ešte štyri disky
navyše, na ktoré obujeme zimné pneumatiky, alebo budeme existujúce disky prezúvať
dvakrát ročne v pneuservise.
Pri prvom riešení máme vyššiu počiatočnú investíciu, ale tie náklady sa nám vrátia
vo forme komfortu, že nemusíme dlho čakať
v autoservise na termín výmeny pneuma-

tík a na následné čakanie pri výmene, a vo
forme úspor, lebo nemusíme platiť za prácu
spojenú s výmenou pneumatík. Nevýhodou
je väčší priestorový nárok na uskladnenie
pneumatík doma a každoročná starostlivosť
o pneumatiky a disky.
Pri druhom riešení nám odpadnú
nevýhody spojené so skladovaním a ošetrovaním, keďže väčšina pneuservisov už
štandardne ponúka službu uskladnenia
a ošetrenia pneumatík. Aj počiatočné náklady sú nižšie, veď kupujeme len pneumatiky.
To už však nemôžeme povedať o nákladoch
na práce spojené s výmenou aj za ich skladovanie. Taktiež použitie drahých diskov
na zimných cestách plných nečakaných
prekvapení, ako napríklad obrubník, ktorý
kvôli snehu nebolo vidieť, nás môže vyjsť
veľmi draho v prípade, že sa poškodí.
Či už sa rozhodnete pre prvý, alebo
druhý spôsob riešenia, dôležité je, aby ste
pri výbere zimnej pneumatiky zohľadnili okrem ceny aj odporučenie majstrov
z pneuservisov, ako aj údaje z energetických
štítkov pneumatík. Odmenou bude zimná
pneumatika, ktorá je tichá, pomáha znížiť
spotrebu vozidla a výborne sa bude správať
na zimných cestách.

Mikuláš Elek, Foto: internet

LETNÉ
PNEUMATIKY

RODINNÁ
VÁŠEŇ

Príbeh Maserati začína za čias, kedy bolo Taliansko
monarchiou, robotník Rodolfo Maserati, jeho žena
Carolina Losi a ich sedem detí. Rodolfo bol, v istom
slova zmysle, muž budúcnosti a od neho zdedili bratia
Maserati vášeň pre rýchlosť.

N

a prelome nového
storočia bola rodina
kompletná s najmladším synom Ettorem
a najstarším synom Carlom, ktorý
už vtedy rozbiehal svoju kariéru.
Carlo navrhol svoj prvý jednovalcový motor, keď mal iba 17 rokov
a pred koncom toho istého roka
bol zamestnaný do Fiatu ako testovací pilot. Zatiaľ iba vo voľnom
čase v Turíne navrhoval nový
jednovalcový motor, ktorý vložil
do drevenej autokarosérie. Práve
tento okamih by sa dal považovať
v istom zmysle za zrod prvého
Maserati. Carlo neskôr opustil Fiat
a bol zamestnaný u Isotta Fraschini tiež ako testovací pilot. Tu priviedol do práce aj brata Alfieriho,
ktorý mal v tom čase len 16 rokov.
Po tom, ako Carlo odišiel od Isotta
Fraschini, tam však Alfieri zotrval.
Carlo si založil vlastný podnik na
navrhovanie a produkciu lietadiel,
no svoju vášeň pre autá nestratil.
Jeho smrť bola pre bratov zdrvujúca, zostal im však v pamäti ako
príklad, na ktorý nikdy nezabudli.
Zodpovednosť padla na ramená
Alfieriho. Ten sa presťahoval do
Bologne, kde otvoril servis centrum pre Isotta Fraschini. Čoskoro
sa však, tak ako jeho brat Carlo,
rozhodol pustiť do vlastného
biznisu s pomocou bratov. Výsledkom toho bolo založenie Societá
Anonima Officine Alfieri Maserati, autogaráže so servisom na no.
1 via de´ Pepoli. O päť mesiacov
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Maserati sa vždy sústredilo hlavne na rozvoj inovatívnych strojárenských riešení, ale jeden faktor ich pretekárskych úspechov bol
zásadný – skúmanie ultraľahkých zliatin. Od počiatku vyhľadávala
táto značka tuhšie, ľahšie materiály zlepšujúce dynamický výkon
ich áut, najskôr na pretekárskych okruhoch a neskôr na cestách. To
dávalo zákazníkom jedinečný zážitok z jazdy, neprekonané športové
jazdné vlastnosti a číre potešenie.

neskôr vstúpilo Taliansko do vojny a Alfieri a Ettore narukovali.
Keď vojna skončila, Alfieri túžil obnoviť svoje aktivity a začal vyrábať zapaľovacie sviečky. A tak konečne nad tromi veľkými oknami
visel nápis Officine Alfieri Maserati SA.

Začiatok sna
Na začiatku 20. storočia neboli motory vôbec spoľahlivé a veľký
podiel na ich poruchách mal elektrický systém. V roku 1907 zmenil Carlo Maserati napätie jeho Bianchi elektroniky, a tým vyriešil
problém zapaľovania v spaľovacej komore. To značne zlepšilo
spoľahlivosť a umožnilo lepší výkon a plynulejší výdaj sily. Alfieri
zistil, že niektoré problémy so sviečkami boli kvôli nedostatočnej
izolácii, a objavil nový model izolovaný sľudou, špeciálnym minerálom umožňujúci motorom badateľne lepší výkon a zvýšenie ich
spoľahlivosti.
Rivalita a rekordy
Alfieri, Ernesto a Ettore intenzívne pracovali na stvorení prvého Maserati. Zatiaľ čo ich ďalší brat Mario bol poverený navrhnúť
ich logo. Mario sa rozhodol vybrať jeden z najcharakteristickejších
znakov Bologne – trojzubec zo sochy Neptúna v Piazza Maggiore,
symbol sily a vitality. Prijal aj modrú a červenú farbu zo zástavy
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mesta Bologna, ktoré dodnes zotrvávajú ako farby Maserati. Po
úplnom prenavrhnutí motora vyhral Alfieri Susa-Moncesio preteky
za volantom modelu Diatto vo výnimočnej priemernej rýchlosti 69
km/h. Spolu s bratom Ernestom tento výsledok skoro zopakovali.
Alfieri zomrel vo veľmi mladom veku, ako 44-ročný, počas operácie. Túto obrovskú stratu pociťovalo široké okolie, ale hlavne rodina Maserati a jeho spoločnosť. Jeden z jeho bratov Bindo Maserati
bol vymenovaný za prezidenta spoločnosti Maserati a jeho mladý,
avšak talentovaný brat Ernesto mal na starosti technické aspekty.
Maserati bolo pod neustálym tlakom zo strany nových
nemeckých spoločností Mercedes a Auto Union, silno
podporovaných vládou Tretej ríše. Ernesto, Ettore a Bindo
vedeli, že ich spoločnosť potrebuje zmenu smeru. Preto prijali
spoluprácu so známym podnikateľom Adolfom Orsim. Ernesto,
Ettore a Bindo mu predali celú spoločnosť. No naďalej zotrvali
v rôznych manažérskych pozíciách v dvoch rozdielnych spoločnostiach. Prvým dielom spolupráce Maserati-Orsi bol 8CTF – 8
Cylinder Fixed Head, nazývaný Boyle´ s special. S týmto po prvýkrát
Maserati vyhralo v Indianopolise svoje prvé americké víťazstvo.
Maserati bol prvý taliansky výrobný podnik, ktorý vyhral tento
prestížny titul. Im sa však víťazné skóre podarilo zopakovať aj
v nasledujúcom ročníku týchto pretekov.

Celosvetové privítanie
Po prepuknutí 2. svetovej vojny sa Maserati presunulo z Bologne
do Modeny. Avšak počas vojny sa Maserati nemohlo sústrediť na
výrobu pretekárskych áut, pretože sa museli sústrediť na výrobu
sviečok a iných produktov využiteľných vo vojne.
Na začiatku marca 1946 bol predstavený počas výstavy áut v Ženeve prototyp, ktorý môže byť považovaný za prvé GranTurismo.
Historicky prvé Maserati určené na každodenné použitie, nie na
preteky. Jednoducho pokrstené ako A6 – A na počesť Alfierimu a 6
naznačujúce počet valcov. Dizajn a originalitu tohto automobilu
verejnosť uznala okamžite. Neskôr na Motor Show v Turíne bol
predstavený prvý model A6 1500 s fantastickou úpravou, ktorá bola
prácou presláveného dizajnéra Pininfarina.
Víťazstvo Maserati na Grand Prix v Nice nieslo obrovskú symbolickú hodnotu, 2. svetová vojna konečne skončila. Civilisti opäť začali pracovať. Ernesto, Ettore a Bindo Maserati odišli zo spoločnosti
a vrátili sa do Bologne. Otvorili nový podnik Osca, ktorý sa sústredil
výlučne na navrhovanie, vývoj a konštrukciu pretekárskych áut.
Rok 1950 označoval štart, z ktorého sa po štyroch rokoch stala
Formula 1. Maserati bolo prítomné od úplne prvého preteku, aj
keď podľa vtedajších pravidiel boli ich autá klasifikované ako F2.
Formula 1 sa stala rodinným duelom medzi rivalmi z Modeny –
Ferrari a Maserati. Modena bolo v tej dobe mestom rozdeleným na
fanúšikov Ferrari, alebo na fanúšikov Maserati. V nedeľu si vozidlá
zmerali sily na trati a v pondelok víťazná strana mesta oslavovala
pod kolonádou v centre mesta. Najviac dramatickým rokom víťazstva bol rok 1957. Vtedy Maserati spolu s jazdcom Juanom Manuelom Fangiom vyhralo štyri z ôsmich veľkých cien potrebných
na vyhratie svetového titulu – Argentína, Monako, Francúzsko
a najdôležitejšie Nemecko. Bol to práve okruh Nurburgring, kde
sa 4. augusta tento výnimočný argentínsky pretekár stal piatykrát
svetovým šampiónom.

SÚŤAŽ

Koľko z ôsmich veľkých
cien potrebných na vyhratie
svetového titulu vyhralo
Maserati v roku 1957?
Odpovedzte na otázku a môžete
získať značkové hodinky
MASERATI. Riešenie zasielajte
na 6665 v tvare FRISKO2_
semnapíšteriešenie. Cena
spätnej SMS
je 0,8 €
s DPH.
friško
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La Dolce Vita a prezidentské postavenie
White dame, resp. Biela dáma, tak bol známy prvý prototyp 3500 GT. Tento model očaril aj samotného perzského
monarchu, ktorý však chcel niečo ešte viac exkluzívne. Túto
výzvu prijal známy inžinier Giulio Alfieri a pridal 8-valcový
motor zo 450 S do GranTurisma. Bol nazvaný Shah of Perzia,
resp. Perzský šach a dodnes ho zberatelia áut a historici považujú za jeden z najlepších modelov. So zlatými a vzácnymi
drevenými prvkami bol v tej dobe najluxusnejším autom na
svete.
Aj keď Maserati zanechalo pretekársky okruh, zostali v jeho
krvi preteky dodnes. Práve v tejto dobe Giulio Alfieri vytvoril
legendárny Tipo 60, známe skôr pod prezývkou Birdcage,
teda Klietka pre vtákov. Na oficiálnych pretekoch sa však
neobjavovalo ako Maserati, používali ho však najlepšie pretekárske tímy a vyhralo mnohé dôležité preteky. Vedúci technik
Giulio Alfieri pracoval na revolučnej karosérii, navrhovanej
tak, aby bola ľahká, ale extrémne pevná. To viedlo práve
k zrodu Birdcage karosérie, ktorá umožnila Maserati návrat
k jeho výhernému obdobiu.
Na Motor Show v Turíne v roku 1963 uchvátilo Maserati
svet predstavením Quattroporte, čo bol najrýchlejší sedan na
svete. V tomto období bolo Maserati známe práve spoluprácou
so známym talianskym dizajnérom Giorgettom Giugiarom.
Jeho prvým projektom bolo okamžite úspešné Ghibli 8V. Maserati pôvodne plánovalo vyrobiť iba 100 áut, po úspechoch sa
však výroba hneď zvýšila na 400. Nakoniec bolo vyrobených až
1 295 modelov, oboje verzie Spyder a Coupé.
Alfieri koncept, prezentovaný na Auto Show v Ženeve, je
oveľa viac než len koncept. Prehlasuje a dokazuje, že Maserati
je podnikom športových áut v jeho srdci a kráča po ceste k pokračovaniu Maserati závodného
dedičstva.
Ghibli, perfektná kombinácia dizajnu, športového výkonu a komfortu.
Sedan s jednoduchými,
elegantnými líniami,
s danou prestížou
vybraným materiálom. Vytesané formy
a jasne definované tvary,
spojené mocnými líniami,
ktoré generujú pohyb.
Veľkolepý turista s nepochybnou triedou a neporovnateľným výkonom,
rýchle a odpovedajúce
na jazdu, s komfortným
interiérom. Dizajn tohto
auta čerpá z celej histórie a všetkých skúseností
Maserati. Nové Maserati
Quattroporte je úžasné
auto. Prerobené podľa
neuveriteľne moderného
prístupu sa v ňom snúbi
luxusná duša limuzíny
a pretekársky duch.
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KEDYSI A DNES

aserati Quattroporte bolo
považované za synonymum elegancie a štýlu až natoľko, že sa objavilo v mnohých
filmoch. Sylvester Stallone si
ho vybral ako vozidlo Rockyho
Balbou vo filme Rocky Balboa
lll. Pre Maserati sa budúcnosť
začala, keď spoločnosť prevzala
skupina Fiat. Giovanni Agnelli
vedel, aký má táto malá talianska ikona potenciál. Spoločnosť
vedie Luca di Montezemolo,
prezident a CEO Ferrari. Táto
spolupráca medzi dvomi najznámejšími talianskymi výrobcami
je odsúdená stať sa známejšou
ako ich stará rivalita.
Po predstavení prvého modelu
Gran Turismo, takmer o polovicu storočia neskôr, sa známy
taliansky dizajnér Pininfarina
vrátil k Maserati a vytvoril nové

Quattroporte. Príchod Quattroporte rozšíril rozsah Maserati
a výrazne zvýšil predaj. Bolo o to
viac uznávané, keď si ho druhý
taliansky prezident Carlo Azeglio
Ciampi vybral ako svoje oficiálne
štátne vozidlo. Pininfarina nasledoval úspech s Quattroporte
navrhnutím nového coupé, ktoré malo silný vplyv na históriu
Maserati. Neuveriteľne krásne
Gran Turismo vyhralo Motor
Show v Turíne v roku 2007.
Maserati sa taktiež v roku
2004 prinavrátilo k svojmu
víťaznému obdobiu jedinečným
MC12. Tento pretekár pozbieral mnohé trofeje: 14 titulov, 2
Poháre výrobcov, 5 svetových
šampionátov pre pretekárov, 6
tímových šampionátov vo FIA
GT a 3 absolútne víťazstvá v Spa
24 hodín.

už od 98 669 €

už od 72 653 €

mesačne už od 711 €

mesačne už od 531 €

už od 68 114 €
mesačne už od 493 €

Štandartná záruka 3 roky bez km limitu
(možnosť predĺženia na 4-5 rokov)

Bezplatný servis 5 rokov / 100 000 km v cene vozidla
Už viac ako sto rokov zdokonaľuje Maserati umenie automobilového dizajnu a výroby vozidiel.
Výsledky tohto úsilia sú jednoznačné v modelových kolekciách Ghibli, Quattroporte, Levante,
GranTurismo a GranCabrio. Maserati kombinuje v modeloch štýly, prevratné inovácie, fenomenálny výkon
a luxus – každý model je ručne vyrobený s vášňou pre novú generáciu rovnako náročných zákazníkov.
Ceny sú uvedene s DPH. Mesačná splátka je uvedená s DPH pri dobe splácania 60 mesiacov a 40% výške úveru. ČSOB Leasing, a.s.
garantuje výšku splátky po uzavretí zmluvy. ČSOB Leasing, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť ponuku pri zmene refinančnej sadzby.
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Záhorské múzeum v Skalici
pozýva verejnosť na výstavu
venovanú tradičným a súčasným
podobám ľudového odevu na
Záhorí. Výstava mapuje lokálne
formy sviatočného a obradového
mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja
Záhoria rozdeleného na panstvá.
Prostredníctvom kompletných
odevov inštalovaných na figurínach jednotlivých súčiastok,
textov a obrazového materiálu
oboznámi návštevníka s podobami skalického, holíčskeho,
šaštínskeho, senického, jablonického, moravskosvätojánskeho,
malackého a plaveckého ľudového odevu v minulosti. Panelová
časť výstavy charakterizuje druhy
a lokálne formy ľudového odevu
na Záhorí, jednotlivé krojové
komplety, rôzne krojové súčiastky a ponúka podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom.
K vystaveným exponátom zo
zbierkového fondu etnológie
Záhorského múzea patria okrem
kompletných odevov na figurínachaj osobitne vystavené súčiastky odevov, dokumentujúce ich
rôznorodosť. Kým mužský odev
zastupujú najmä vesty (lajblíky),
košele a kožuchy, zo ženského odevu sú to rubáše, sukne,
kacabajky a čepce. Poslednú časť
výstavy predstavujú fotografie
dokumentujúce súčasnú podobu
ženského ľudového odevu na
Záhorí, ktoré skrátenou formou
zachytávajú postup ich obliekania.
Kurátormi výstavy sú odborní
pracovníci Záhorského múzea
v Skalici Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. a PhDr. Richard Drška.
V kultúrnom programe vernisáže
vystúpi Mužský zbor Kúcané. Záhorské múzeum vydalo k výstave
rovnomenný katalóg. V predaji
bude i kniha etnológa Mojmíra
Benžu s názvom Tradičný odev
Záhoria.
www.zahorskemuzeum.sk
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Udalosti nás inšpirujú
Ľudia sa dostali do doby, kedy sa
každý niekam náhli. Času je často
veľmi málo a my si ho nedokážeme
nájsť ani len na seba a na svojich
blízkych. V živote nastanú chvíle,
ktoré chceme prežiť v kruhu ľudí,
ktorých máme radi. Sú to udalosti,
ktoré prežívame každý rok, ale
aj také, ktoré zažijeme len raz
za život. Práve preto musia byť
dokonale bezchybné.

T

o je dôvod, pre ktorý vznikla eventová agentúra WACE. Skladá sa
z tímu mladých, kreatívnych, dynamických a hlavne talentovaných
ľudí, ktorých práca dosahuje celosvetový charakter s perfektnými
výsledkami. WACE zastrešuje umelcov z rôznych oblastí zábavy,
najmä však spevákov, hudobné a tanečné skupiny a iných hudobníkov z celého sveta. V ďalšom rade sa venuje organizácii osláv, svadieb a iných spoločenských podujatí, ktorých výsledkom a je vysoko emotívny a estetický dojem.
Pomocou kvalitnej techniky a originálneho štýlu sa snažia zanechať v ľuďoch excelentné a silné pocity, ktoré trvajú ešte dlho po ukončení akcie. Plne
si uvedomujú vážnosť každého jedného eventu a vkladajú doň všetky svoje
poznatky, skúsenosti a hlavne to najlepšie, čo v nich je. Pri práci sa zamerali
na štyri nosné oblasti, v každej sú k dispozícii špičkoví odborníci, ktorí si
poradia v každej situácii.

Artists

CONCEPTS - úlohou WACE tímu je vytvoriť pre klienta synchronizovaný koncept, ktorý bude mať svoj cieľ a hlavne presne
stanovený postup celého eventu, od vkročenia na červený
koberec cez uvítací drink až po program, moderátorov, catering či ohňostroj ako vrchol večera. Pozitívnym výsledkom je
spokojnosť klienta, ktorá vedie k rozširovaniu konceptu, či už
kvalitatívne, alebo kvantitatívne.

Concepts
ARTISTS - ponúkajú umelcov z každého hudobného smeru, aký si vyberiete. Či už potrebujete romantickú kapelu
na výročie svadby, DJ-a a tanečníkov na párty, saxofonistov
alebo iných hudobníkov na koncerty a mnohé iné podľa vášho
výberu.

Weddings

WEDDINGS - najdôležitejší deň v živote dvoch ľudí. Tím WACE
si uvedomuje dôležitosť každého svadobného projektu. Po
dôkladnom zvážení, krok po kroku, sa snažia docieliť nezabudnuteľný emočný zážitok. Začína to výberom čarovného priestoru, ktorý vyzdobia originálne a nadčasovo. V ďalšom bode
vyberú ten správny druh hudby z množstva možností a vytvoria
program. Zabezpečia fotografické aj kameramanské služby
a všetko technické príslušenstvo je na tej najvyššej úrovni.
V spolupráci s prianiami klienta vynikne zážitok na celý život
nielen pre novomanželov.

EVENTS - organizácia akejkoľvek udalosti, aká vám len napadne. Či už klasické rodinné oslavy, jubileá alebo firemné akcie
ako večere, oslavy, obedy a iné, alebo spoločenské stretnutia
akéhokoľvek typu. Vyberte si sami, alebo pomocou špičkového tímu vytvorte originálny event. Všetko je možné a vďaka
profesionálnemu prístupu, osobným stretnutiam a komunikácii
na vysokej úrovni sú akceptované všetky špeciálne požiadavky,
a tak vytvorený event na mieru.

Events

Eventová agentúra WACE Agency pre vás vytvorí udalosť akéhokoľvek typu. Vy si ju tak môžete užívať bez stresu, lebo viete, že
vám pomáhajú profesionáli. Aby ste nás lepšie spoznali, navštívte našu webovú stránku www.wace.agency
Autor: Mikuláš Elek, Daniel Molnár, Foto: WACE Agency
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december

Pianko TOUR
Vianočný koncert – Pianko TOUR
13.12.2017 19:00 – 13.12.2017
21:00 – Piešťany, Nábrežie Ivana
Kraska 1 – Dom umenia – koncert

december

Cestovateľské kino: Island
Cestovateľské kino: Island @Kino
Hviezda
13.12.2017 20:00 – 13.12.2017
22:00 – Trnava, Paulínska 1 – Kino
Hviezda – film

13

13

december

PLÁNOVANÉ AKCIE
december

Milan Lieskovský live
16.12.2017 – 17.12.2017 – Senica, Hviezdoslavova 479, Fenix Club
Senica – koncert

december

Štyri adventné koncerty
Iva Bittová & Čikori – Turné k novému albumu Čikori – At Home
17.12.2017 20:00 – 17.12.2017
22:00 – Trnava, Kostol sv. Jakuba –
koncert

16

17

december

13

Vianočné trhy – Hlohovec
13.12.2017 – 23.12.2017 15:00 –
21:00 – Hlohovec, Námestie svätého
Michala – trhy

december

Frida muzikál
14.12.2017 19:00 – 21:20 – Senica, Námestie Oslobodenia 11/17 –
Dom kultúry MSKS Senica – muzikál

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 – trhy

december

Horkýže Slíže – Riverside Club
16.12.2017 – 17.12.2017 – Šaštín-Stráže, Hviezdoslavova 548 – Riverside Club – koncert

december

14

15

december

16
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17

december

18

19
19

Vianočný koncert – Šamorín
17.12.2017 18:00 – 19:00 – Šamorín, Veterná 8 – MsKS Šamorín
– koncert

Vianočný koncert Cigánski
Diabli
18.12.2017 19:00 – 22:00 – Smolenice, SNP 87 – Kultúrny dom Smolenice – koncert

december

HALLELUJAH – Keresztes Ildikó
a Takács Nikolas
20.12.2017 19:00 – 22:00 – Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka
788/1 – Divadelná sála – koncert

december

Silné Reči v Trnave
20.12.2017 20:00 – 22:00 – Trnava, Paulínska 1 – Kino Hviezda –
stand up

20

20

december

22

december

22

december

Vianočný koncert Fragile v Suchej nad Parnou
19.12.2017 19:00 – 21:00 – Suchá
nad Parnou 68 – Kultúrny dom –
koncert

Vianočný koncert Fragile – Pata
19.12.2017 19:00 – 21:00 – Pata,
Nitrianska 361/22 – Kultúrny dom
Pata – koncert

23

december

26

Vianočná Veselka s Bystrík bandou – Synagóga Trnava
22.12.2017 – 22.12.2017 – Trnava
– koncert/párty

Vianočná KMEŤO párty – Trnava
22.12.2017 – 23.12.2017 – Trnava,
Kollárova 20 – Admiral Bowling &
Cafe – párty/zábava

Štyri adventné koncerty
Spektrum – koncert spojený s uvedením nového albumu – Vianoce
23.12.2017 20:00 – 23.12.2017
22:00 – Trnava, Kostol sv. Jakuba –
koncert

KALENDÁR PODUJATÍ

december

Family cup 2017 – Trebatice
29.12.2017 13:00 – 19:00 – Trebatice, Piešťanská 187/12 – Športové
centrum Matchpoint – zápas/turnaj

december

Benefičný koncert – GHYMES
"Mennyből az angyal"
29.12.2017 19:00 – 20:30 – Galanta, Mierové námestie 942/3 – Mestské kultúrne stredisko – koncert

december

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

január

Novoročný-Újévi Operett & Musical Gála
14.1.2018 17:00 – 19:00 – Šamorín, Veterná ulica č.8 – MsKS Šamorín – VMK Somorja – koncert

február

FÍHA TRALALA ROK
20.2.2018 17:00 – 18:00 – Šamorín, Veterná 8 – MsKS Šamorín –
detské predstavenie

29

29
31
14

20

Vianočný výstup na Záruby
KST Senica
26.12.2017 8:00 – 26.12.2017
12:30 – Smolenice, železničná stanica – turistika
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ŠŤASTIE NA DOSAH
Hneď na titulke knihy Nory Šulíkovej nájdete: Staňte sa
najšťastnejším človekom, akého poznáte! Tá výzva je určená práve
vám. Tu a teraz. Nebolo by to úžasné? Namiesto „ten sa má“
hovoriť „ja sa mám, mne je hej!“ Nora Šulíková je certifikovaná
a NLP koučka, šťastná žena a matka 10-ročného syna, bytosť,
z ktorej šťastie a optimizmus sršia. Nie také to hollywoodske,
ale ozajstné, uveriteľné. Po prečítaní knihy musím povedať, že
nielen tak slniečkarsky naivne, ale naozaj pravdivo a úprimne
hovorí o jednoduchých princípoch, ako sa ľahko nastaviť na
skutočné vnútorné šťastie a ušetriť si v živote trápenie a nedorozumenia. Nájdete tu aj praktické ukážky 18 overených techník pre začiatočníkov a pokročilých, konkrétne tipy, ako sa cítiť
šťastne, nech je vaša situácia akákoľvek, príbehy ľudí, ktorým sa
vďaka spolupráci s autorkou udiali veľké zmeny v živote, a 12
extra bonusov, ku ktorým dostanete online prístup grátis. Táto
kniha sa však neodporúča čítať len tak „príposluchovo“ – má
totiž šancu zmeniť vám život. Teda, nie kniha, vy konkrétne,
lebo po jej uvedomelom prečítaní už nebudete taká, ako na jej
prvej strane. S mottom: „Týždeň má 7 dní a inokedy nie je jedným
z nich“ kúpte Šťastie na dosah pre ženu, ktorú by ste mali mať
najradšej – pre seba!

Mach a Šebestová

v
MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN

Mach a Šebestová v histórii

www.stastienadosah.sk

ALBATROS

ROK ZÁBAVNÉHO UČENIA

VEĽKÁ KNIHA SNEHU A ĽADU

KEBY SOM MAL BRATA

(SVOJTKA & CO.)

(ALBATROS)

(MLADÉ LETÁ)

Montessori pedagogika je v posledných rokoch hitom
vo výchove detí. A oprávnene, o čom svedčí aj narastajúci počet rodičov, ktorí sa nechávajú inšpiratívne viesť,
aby z ich detí vyrástli samostatné, zodpovedné, spokojné
a kreatívne stvorenia, čo si v živote vedia nájsť svoje miesto
a naplno využijú svoj talent. Vydavateľstvo Svojtka & Co.
prináša všetkým, čo už Montessori poznajú, alebo by sa
s ňou radi zoznámili, sériu viacerých kníh, napr. 60 Montessori aktivít pre bábätko, Môj zošit Montessori, Montessori aktivity
pre deti a iné. Mňa veľmi zaujal práve Rok zábavného učenia,
inšpirovaný Montessori, ale aj Waldorfskou pedagogikou. Až 150 aktivít rozdelených podľa veku dieťaťa a podľa
zamerania (hry s kockami, svetlom, kreatívne a hudobné
činnosti a mnohé ďalšie) vám padnú vhod, keď za oknami
zúri metelica, prší, deti ochoreli, alebo sa práve ukrutánsky
nudia. Ak je vašou ambíciou viac, ako ich len nechať vŕtať sa
už päťstý raz v legu porozhadzovanom po koberci alebo im
bezbreho pustiť televízor, vytiahnite túto knihu – a aktivity
podporujúce zvedavosť, predstavivosť a spoznávanie sveta
môžu začať! Pri každej nájdete aj tip na ďalšie zaujímavé
čítanie alebo hru.

Úžasná kniha, v ktorej si budete radi listovať nielen počas
zimy. S dcérkou sme ju čítali ešte v októbri a už vtedy sme
sa ukrutánsky tešili, ako prvýkrát nasneží. Malým čitateľov servíruje zrozumiteľným, avšak hravým a adresným
jazykom „pikošky“ o snehu a ľade, na ktoré by sa ich kedy
napadlo opýtať. Ako vzniká sneh a koľko jeho druhov
poznáme? Existujú dve rovnaké vločky a na čo je nám sneh
a ľad? Aké to je, keď sa na človeka valí lavína? Býva sa v takom iglu pohodlne a aké je to spať na lôžku z ľadu? Vedeli
ste, že existujú aj hotely a sochy vytesané z ľadu? Na všetky
studené otázky dostanete mrazené odpovede v balení plnom
celostranových ilustrácií, roztváracích chlopní a poriadnej
snehovo-ľadovej nádielky pútavo spracovaných faktov. Hoci
sa v nej píše o mrazivých veciach, jej čítanie fajne hreje pri
srdci. Teším sa, ako ju s dcérkou vytiahneme v auguste, aby
sme sa na krásu zimy tešili budúci rok ešte dlhšie.

Nezabudli sme ani na chlapcov v školáckom veku. Tu
je pre nich tip na knihu z pera Jaroslavy Kuchtovej – z jej
stránok na neho nebudú útočiť žiadne vesmírne monštrá,
v úlohe superhrdinu neporazí intergalaktických „podrazákov“, o to viac sa však dozvie (možno aj) o sebe a o živote.
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho
rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni
ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť
do novej školy. Do nenávidenej školy! Tá sa preňho stala
hotovou čiernou morou. Každé ráno tam naňho striehnu
dvaja chalani, ktorí sa rozhodli spraviť mu zo života peklo.
„Keby som mal brata! Ten by mi určite pomohol ubrániť sa...“ Lenže on žiadneho brata nemá. Najradšej by chodil poza školu
ako Tomáš, veľký chlapec zo susednej školy. No spolužiačka
Biba má na všetko iný názor. Vraj sa tým gaunerom musí
vzoprieť! Lenže... ako?! Spolu s Bibou vypracujú taktický
plán. A tak sa nerovný boj môže začať... Napriek závažnosti témy je príbeh popretkávaný humornými situáciami zo
školského prostredia a vyznieva optimisticky.

www.svojtka.sk

www.mladeleta.sk

MACH A ŠEBESTOVÁ V HISTÓRII

PAMÄTI GEJŠE

(ALBATROS)

(PANTA RHEI, EDÍCIA NAJVÄČŠIE FILMOVO-KNIŽNÉ KLASIKY)

Macha, Šebestovú a psa Jonatán sme s dcérkou nikdy nepozerali v telke, vždy sme
si o nich naschvál čítali. Po troch knihách – v škole, na cestách aj na prázdninách –
prichádza štvrtá, v ktorej sa vyberú do minulosti. Originálne vtipný jazyk Miloša
Macoureka, prekvapivé zvraty v príbehu a svojské ilustrácie Adolfa Borna vás okamžite vtiahnu do príbehov prepájajúcich zásadné historické udalosti a velikánov dôb
minulých s dvojicou školákov s čarovným slúchadlom. Dozviete sa, ako to vlastne
bolo s Napoleonovou porážkou pri Waterloo, prečo sa francúzska kráľovná vymenila so Šebestovou a dopriala jej týždeň nóbl života na kráľovskom dvore, ako kôň
Šemík zvíťazil na dostihoch v Chuchli a iné. Extrémne osviežujúce čítanie – nielen
pre deti. Po všetkých tých záchranároch zvieratiek, vílach a dievčatkách jazdiacich na
poníkoch to bol pre mňa v rámci predspánkovej „jazdy“ absolútne resetujúci čitateľský zážitok. Dvojica so slúchadlom proste do rodinnej knižnice patrí!

www.albatrosmedia.sk
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Možno ste videli film Gejša v hlavnej úlohe so Ziyi Zhangovou, na Oscaroch
2006 si na svoje konto pripísal až tri sošky. Príbeh Arthura Goldena bol pre film
výbornou knižnou predlohou a nič zo svojho čara nestráca ani na stránkach knihy.
Čítala som ešte jej prvé vydanie a hlboko ma zasiahla emotívna výpoveď malej
Čijo, ktorá sa má stať slávnou gejšou Sajuri. Dievčatko po smrti matky vyrastá
v chudobnej rybárskej dedinke. Vďaka svojmu pôvabu a sivomodrým očiam sa
vyhne osudu obyčajnej prostitútky a kráča po neľahkej ceste, aby sa stala profesionálnou gejšou. Učí sa tomuto tradičnému japonskému umeniu, neustále čeliac
žiarlivosti a nenávisti staršej gejše Hacumomo. V živote gejší niet miesta pre skutočnú lásku, ale Sajuri sa tej svojej nemieni vzdať. Podarí sa jej to?

www.pantarhei.sk

Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív vydavateľstiev, internet
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TIP NA SPOLOČENSKÚ HRU:
SCHINDLEROV ZOZNAM

VIANOCE S ANNOU

IMAMA

POZNÁŠ TRNAVSKÝ KRAJ?

(PANTA RHEI, EDÍCIA NAJVÄČŠIE FILMOVO-KNIŽNÉ KLASIKY)

(MLADÉ LETÁ)

(FITNAMOTÁVKA)

(DAJAMA)

Film ste už určite videli, tak nastal čas prečítať si ho! Dlhé
zimné večery sú na to ako stvorené. Zahĺbte sa do románu
Thomasa Keneallyho, ktorý vznikol na základe skutočného
príbehu nemeckého továrnika, obchodníka a šéfa pracovného tábora Oskara Schindlera. Ten získal celosvetové
uznanie za to, že počas 2. svetovej vojny zachránil pred
plynovými komorami vyše tisíc Židov. Keneally v príbehu
vychádza zo skutočných výpovedí očitých svedkov, tzv.
Schindlerjuden – Schindlerových Židov, a za pomoci brilantného rozprávačského štýlu podáva presvedčivý portrét
statočného muža s dobrým srdcom, ktorý si svoju ľudskosť
zachoval aj v časoch, keď ju iní stratili.

Kto by nepoznal Annu zo Zeleného domu?! Ako mladé
dievča som všetky knihy o nej hltala na posedenie a bola
pre mňa inšpirujúcim vzorom, akou sa stať. Spisovateľka
Lucy Maud Montgomeryová ponúka v tejto knihe všetkým dievčatám, slečnám a (nostalgicky!) aj ich mamám
16 nádherných poviedok s vianočnými témami. Zo všetkých vanie hlboké ľudské porozumenie, obetavosť, láska
k ľuďom a nezabudnuteľné čaro Vianoc s patinou starých
čias. Spisovateľkin láskavý humor a nadčasový pôvab
príbehu robia pre mňa z tejto knihy horúceho adepta na
vianočný darček pre moju dcérku. S veľkým potešením si
vianočné príbehy drahej Anny, priateľky, prečítam opäť
po rokoch spolu s ňou!

Kniha s podtitulom Ako zladiť prácu s rodinou
a nezblázniť sa od Jany Šimkovičovej a Pala Hlubinu
prichádza ako na zavolanie pre zamestnané mamičky,
zaneprázdnené pracujúce aj tvorivé ženy, ktoré majú
povinností vyše hlavy a cítia, že od definitívneho
zosypania ich delí už len krôčik. Poznáme to mnohé,
keď si po spackanom dni kladieme otázku, ako to
tie druhé robia, že popri deťoch dokázali napríklad:
vybudovať eventovú agentúru, založiť škôlku, prevádzkovať reštauráciu či internetový portál o cvičení,
písať úspešné knihy, vyrábať raw koláče, predávať
pokreslené tenisky či moderovať v televízii – a vždy
vyzerať tip-top! Rady by sme sa nechali inšpirovať ich
príkladom, objavili aj v sebe talent na úspešný ženský
multitasking – poznať tak tie ich tipy a triky... V knihe iMama ich nájdete. 23 úžasných žien a 1 skvelý
muž vás naštartujú, pomôžu nájsť motiváciu, ukážu,
ako nestresovať, vybalansovať si život a žiť šťastnejšie. Na 248 stranách nájdete ich príbehy aj praktické
rady odborníkov na témy, ktoré nás každodenne
trápia – ako si vybudovať sebalásku, prečo platí „spokojná matka, spokojná rodina“, ako sa zbaviť kruhov
pod očami, ako sa prezentovať a veľa iných, až po
kľúčových 7 tipov, ako sa z toho všetkého nezblázniť.
iMamu kúpite v kamenných kníhkupectvách aj cez
internet s bonusom – e-knihou Chcem späť svoje telo
s radami, ako schudnúť a spevniť telo (nielen) po
pôrode. Klikajte na

www.pantarhei.sk

www.mladeleta.sk

DRUHÝ DECH
Keď budem mať po 40-tke, to už bude zo mňa starý/á dedko/babka!
To ste si možno vraveli po stužkovej – a ono sa to šuchlo a oslavu štyridsiatin už máte za sebou. Ak sa v tejto novej životnej situácii cítite asi ako
ryba na suchu, prečítajte si knihu publicistky a fotografky Lennie Maxx
Druhý dech. Nechajte sa inšpirovať rozhovormi so známymi slovenskými
aj českými osobnosťami, ktoré sa v živote po 40-tke našli. V knihe nájdete
odpovede na otázky: Aký život prežívame v zrelom veku? Máme už všetko
za sebou, alebo sme práve vošli do najlepšieho obdobia plného prekvapení a zvratov? Ak spadáte do cieľovej skupiny knihy, čítanie v češtine iste
zvládnete „ľavou zadnou“. Renomovaní lekári, herci, režisérka, fotograf
a ďalší budú pre vás dôkazom, že oni a aj vy môžete svoj život kormidlovať
v duchu motta knihy – „Minulosť by sme mali používať ako odrazový mostík,
nie ako pohovku“. (Harold MacMillan) Kúpite v sieti kníhkupectiev Panta
Rhei.
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www.fitnamotavka.sk
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív vydavateľstiev, internet

Dlhé zimné večery sú ako stvorené nielen na čítanie, ale
aj na hranie spoločenských hier. Čarovné okamihy, kedy
sa rodičia zahrajú s deťmi pri šálke horúceho čaju, si budú
ratolesti pamätať ešte dlho. Náhodou sa mi do rúk dostala hra
ako stvorená pre vás, milí naši friško čitatelia! Náučno-vedomostná spoločenská hra Poznáš Trnavský kraj? osloví všetky
zvedavé deti a dospelých, ktorí obľubujú poznávanie a objavovanie juhozápadného Slovenska. Je putovaním po Trnavskom
kraji na podklade dvoch ilustrovaných herných plánov mapy
kraja s viac ako 250 otázkami. Cieľom hry je zabaviť sa, ale aj
spoznať Trnavský kraj a naučiť sa o ňom rôzne nadštandardne
dostupné fakty a „pikošky“. Môžu byť pre vás inšpiráciou pri
plánovaní, ako spoločne prežiť víkendy a vianočné prázdniny!

www.dajama.sk

TIPY NA FILMY:

Na filmy mi tu po novembrovej Bibliotéke neostalo
veľa miesta. Faktom však je,
že v kinách to v decembri
žije skôr veľkoformátovými
mainstreamovými premiérami.
Od 14. 12. sa môžete vybrať na
Star Wars: Last Jedi, od 21. 12. na Jumanji. Ten prvý snáď
nikomu prestavovať netreba a druhý? Nech sa páči: Po tom, čo
štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí
do fantastického sveta Jumanji. V ňom sa z nich stanú avatary,
ktorých si na začiatku hry vybrali. Jumanji však nestačí len
hrať, Jumanji sa hrá s vami. Aby hrdinovia v hre nezostali
uväznení naveky, musia zmeniť svoj pohľad na svet, no najmä
samých seba.
Tak im všetkým držím palce a ja si idem čítať.
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VEDELI STE?

VODÍK,
udúcnosti

palivo b
alebo súčasnosti?

VEDELI STE, ŽE ...
... minulý rok predstavili na
nemeckom veľtrhu prvý
vodíkový vlak, ktorý bude
dosahovať rýchlosť 140
km/h a prejde 600 až 800
km na jednu nádrž?

Otázka, ktorú sa už druhý rok pokúsia zodpovedať študenti stredných
škôl pri pretekoch vodíkových RC modelov áut.

V

apríli 2018 sa v Zážitkovom
centre vedy – Aurelium bude
konať slovenské kolo súťaže
RC modelov vodíkových áut
pod názvom Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC). Tohto kola sa
zúčastnia tímy z celého Slovenska, ktoré sa
budú pripravovať na samotné preteky už
od januára. Tímy majú za úlohu postaviť
model auta s hybridným vodíkovým elektrickým pohonom v mierke 1 : 10, ktoré
dokáže absolvovať šesťhodinové vytrvalostné preteky.
Začalo to v školskom roku 2014/2015,
kedy vznikla výzva vyučovať spôsobom
konceptu STEM, ktorý má podporiť
študentov k rozvoju záujmu o technológiu obnoviteľnej energie a bude ich viesť
k vedeckej kariére. STEM je vzdelávací
program založený na myšlienke vzdelávania študentov v štyroch disciplínach –
Science (veda), Technology (technológia),
Engineering (strojárstvo), Mathematics
(matematika) aplikovaným prístupom.

Čo je H2AC?
H2AC je vzdelávacia výzva, kde študenti stredných škôl dostanú množstvo
informácií o technológiách obnoviteľ-

nej energie a STEM koncept. Celé je to
tvorivý proces, v ktorom sa veľa skúma,
experimentuje a hľadá riešenie problémov
z reálneho sveta. Učebný plán je zostavený tak, aby ho aj učitelia mohli využiť vo
svojich triedach a podporovať tak záujem
študentov o obnoviteľné zdroje aj v škole.
Všetkým školám, ktoré sa súťaže zúčastnia, je poskytnuté všetko vybavenie a pomôcky pre technické vyučovanie a materiály pre učiteľa na niekoľko rokov. Študenti,
ktorí sa zapoja do súťaže H2AC, sa naučia
veľa o obnoviteľnej energii, o konštrukcii
auta, ako pracuje palivový článok, ako pracujú motory a mnoho ďalších vecí, ktoré
im pomôžu na ceste za kariérou.
Počas trvania súťaže robia študenti praktické pokusy aj tímovo dizajnujú, testujú
a konštruujú auto s vodíkovým palivovým
článkom v mierke 1 : 10. Potom prídu
spoločne na 6-hodinovú vytrvalostnú
súťaž proti ostatným tímom, kde súťažia
o ceny v rôznych kategóriách ako Najlepší
Dizajn, Najefektívnejšie využitie energie
a podobne.

Aká je úloha súťažných tímov?
V prvej fáze sa študenti venujú veľkému
problému, akým je zmena klímy. Každá

DOPLŇOVAČKA
Bocian biely je druh brodivca príbuzný volavkám. Vyskytuje sa v celej Európe, strednej Ázii a severozápadnej Afrike. Dosahuje výšku 95 – 105 cm a
rozpätie krídel je 155 – 165 cm. Na rozdiel od volaviek má bocian pri lete
(tajnička) krk.
1. súš, zem
2. urobia
3. sivobiely drahý kov
4. sanitné auto (hovor.)
5. delobuch
6. prenasledovala
7. náhorná plošina, pláň
8. malá struna
9. zašívala záplaty
10. spoločný názov pre
astronomickú konjunkciu
a opozíciu
POMÔCKY:
SYZÝGIA, STÍHALA

škola dostane Kompletný box na demonštráciu obnoviteľných zdrojov energie
s pomôckami, pomocou ktorých mohli
experimentovať a testovať.
Počas druhej fázy si už študenti navrhujú vlastné auto aj s karosériou.
Tretia a záverečná fáza predstavuje
testovanie riešení. Zisťujú, čoho je ich
auto schopné, kde má svoje limity. Auto
musí jazdiť z pohľadu spotreby paliva
čo najefektívnejšie a vodič musí vedieť,
koľko prejde na plnú nádrž. Pretek nie je
vyslovene rýchlostná, ale skôr vytrvalostná
disciplína, ktorá trvá šesť hodín. Na konci
tejto fázy tím predloží záverečnú správu,
video a ďalšie materiály, ktoré vznikli
v priebehu projektu.
Vyvrcholením projektu sú samotné
preteky a výherca slovenského kola postupuje do medzinárodného kola, ktoré sa
uskutoční v Nemecku.
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SÍNUSOVKA
Indické príslovie, ktoré pobaví najmä dievčatá: Nikdy never svetlu v očiach
muža, to len slnko presvitá cez jeho... (TAJNIČKA)!
1. sódovka (hovorovo)
2. mužské meno (24. 12.)
3. obyvateľ severnej Afriky
4. horná končatina
5. spisy (po česky)
6. Aleutský ostrov
7. ostrý prízvuk (lingv.)
8. dlhá turistická cesta
POMÔCKY: ATKA, AKÚT,
GAUR, REUR.

2 4 6 8

A. úkaz po búrke
B. kamarátsky pozdrav
C. meno Jolany
D. islamský boh
E. sídlo európskeho súdu
F. divý indický kopytník
G. šklbe
H. niekedy (po anglicky)
CH. sídlo vo Francúzsku
I. nerast

B D F H I

V osemsmerovke nájdete dokončenie výroku,
ktorý sa prisudzuje gréckemu dramatikovi Menandrovi: Osudom človeka je (tajnička 10 písmen).
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ADRENALIN, AMOK, BANÁN, BICYKEL,
BOHÁČ, DIERA, DRAK, DUBAJ, HLAVA,
HRON, KANALIZÁCIA, KLÍČKY, KLUB,
KOKOS, LIANA, METLA, MODEL, MRÁZIK,
OBLAKY, OVCA, PODLAHA, REKLAMA,
TALENT, TANEČNÍK, TOVAR, TROJICA,
VLAK, ZÁNIK, ZÁVOJ, ZBERAČ, ZDRAVIE,
ZĽAVA, ZMIZÍK.

ROHÁČIK

Z ktorého predmetu majú vžiaci väčšinou najväčší rešpekt? Z ... (tajnička).
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.

M

2.
3.
4.
5.
6.

Organizátorom súťaže na Slovensku je
SEA – agentúra pre vzdelanie a vedu.
Partnermi projektu sú Nadácia Volkswagen
Slovakia, Bratislavský samosprávny kraj
a Trnavský samosprávny kraj.
Viac informácií nájdete na
www.avv.sk/h2ac
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1 3 5 7 9

A C E G CH J

Slová sa do sínusovky vpisujú striedavo zdola a zhora v smere
od menšieho čísla k väčšiemu. Tajnička je v druhom riadku.

1. TAJNIČKA
2. priestor, kde sa koná zápas
3. námet
4. Ingrida (domácky)
5. Klub atlétov (skr.)
6. ytrium (zn.)
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Je veľmi jednoduché niečo skomplikovať, zato... (dokončenie v tajničke)
Murphiho
zákon

dezertér

1. časť
tajničky

akadémia
vied

ruksak

bývalý
názov
ostrova
Elba

nákaza, po
anglicky

tyrani

zbaviť, po
česky

malá
dámska
taška

zdržiavala
sa v príbytku

aukcia, po
anglicky
3. časť
tajničky

druh zásahu
v šerme
rímske
číslo 551

elektrónvolt (zn.)
beznohý
šupinatý
plaz

puk kvetu
obec
v okrese
Veľký Krtíš

loptový
(skr.)
srbské
územie

biely šport
odporovacia spojka

National
Labor Office
vnuk Abrahámov

linka
jama pre
mŕtveho

slovenské
okresné
mesto
zdĺhavo
španielsky
tenista
(*1977)

Panama
(MPZ)
evidenčné
čísla
vozidiel

značka
erbia
bitka
(expr.)

meno
Dominika
mohutné
psie plemeno

Izákova
manželka
ortuťová
výbojka

citrón, po
francúzsky

2. časť
tajničky

poľské
ženské
meno

Ilava
(EČV)
okúzliť, po
anglicky

David, po
anglicky
kód Laosu
morská
ryba
ego

12. mesiac
v roku
cudzia
predpona
(žiarenie)

Elemír
(dom.)
predložka
(zhora)

indické
sídlo
kráterové
jazero
Sl. záručná
a rozv. banka

kapitán
(skr.)

čínske
sídlo
vyšší
dôstojník

plochá morská ryba
Electronic
Arts

studňa
v Líbyi
strácal
hmotnosť

jeden, po
anglicky
sídlo
v Mexiku

voz, po
francúzsky
druh prosa
diskutuj
En Plein
Air

mexická
dĺžková
jednotka

udierala

odsekol

slovko
strašenia
zloženka

4. časť
tajničky
knockout

indium
(zn.)
pokropí

celkom, po
česky

schválený,
po chorvátsky

zahraničná
spoločnosť
vyrábajúca
radiátory

Milí čitatelia, redakcia časopisu friško pripravila pre vás hodnotnú cenu. Stačí, ak nám do 15. 2. 2018 pošlete na
telefónne číslo 6665 SMS správu v tvare FRISKO1 textzfarebnychpolibezmedzery s textom z tajničky, ktorá je
vyznačená fialovou farbou, v sieťach všetkých štyroch operátorov.
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SUDOKU
Ľahké

Stredné

		 1 3 5				 4
7 4		 9
				 6				 9

					 4		 6 3
9								 7
2 3		 9

2						 6
1		 7				 4		 5
5						 7

1				 8
4		 2			 5
5 9		 1		

4				 3
					 4		 8 3
8				 7 2 5

7 4

Ťažké

erebos
(arch.)

topánky
molybdén
(zn.)

veď (lat.)

SÚŤAŽ

cudzie
ženské
meno

2 1		 3		 4 8
			 7			 1		 6
				 9				 2

kráter na
Mesiaci
optical Networking Davice

Pomôcky: opak dobra
BUÉB, GEMMA,
MAAR, KODA, rýchlosť,
ALUKAL po anglicky

Calmettov
zlato (zn.) – Guerinov
bacil (skr.)

Veľmi ťažké

		 2				 5		 7
6						 4
			 3 9			 2

					 8		 4
		 3		 2		 1
2 8			 9				 7

8 7				 1
			 9		 3
			 4				 9 2

3		 8			 2
4 9						 2 8
			 8			 6		 1

1			 5 9
		 4						 3
5		 6				 1

5				 8			 1 3
		 6		 5		 2
3		 9

Hodinová veža Westminsterského paláca, nazývaná podľa jedného z jej zvonov (tajnička – 6 písmen), týčiaca sa na severovýchodnom konci paláca, v ktorom zasadá britský parlament, je jednou
z najznámejších londýnskych pamätihodností.
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AGNOSTIKA, DAKOTA, FILHARMÓNIA,
HRABLE, CHOTÁR, KAĎA, KAJAK,
KLOBÚK, KOLEDA, KOLKY, KONÁR,
ĽADOBOREC, LEBKA, LEKÁRI, NOVINY,
ODCHÝLKA, OPATROVATEĽ, OPLOTENIE,
PEKÁREŇ, POKLOP, POLIEVKA,
POZNÁMKA, ROZKAZ, RÚČKA, RYS,
SÁNDOR, SARDÍNIA, SPEVÁK, TRÓN,
ÚKON, ÚPONOK, VINICE, ZÁLOHA, ZVONY.

MAĽOVANÁ
KRÍŽOVKA
Pri riešení maľovanej
krížovky postupujte
nasledovne:
1. V riadku alebo stĺpci
vymaľujte taký počet za
sebou idúcich políčok, aký
je udaný počet na začiatku
riadka alebo stĺpca.
2. Ak je v riadku alebo
stĺpci viac čísel, treba medzi
nimi vynechať aspoň jedno
voľné políčko.
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Radnica v Skalici

Dolne Saliby_Kaštiel
Esterházyovcov a chráneny
park v Tomášikove

20

GASTRO OBLEČENIE

NA CELÝ NÁKUP

PLASTOVÝ RIAD

%

ZĽAVA

PRESTIERANIE

GASTRO DEKORÁCIE

KÓD: frisko

VÝSLEDKY HÁDANIEK A TAJNIČIEK
M
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T I K Y
É N A
M A
A

na letnú
dovolenku
na Makarskej
v Chorvátsku
KÓD: frisko

10%

NÁVNADY
NÁSTRAHY
VÝBAVA
PRE KAPRAROV

ZĽAVA

12%

NA CELÝ NÁKUP

ŠIROKÝ VÝBER NÁVNAD, NÁSTRAH A VŠETKÉHO
PRE KAPRAROV POD JEDNOU STRECHOU

www.eridar.sk ZĽAVOVÝ KÓD: PRKRV123SK

SofiKofi

PLATNOSŤ AKCIE DO 28.2.2018

ZĽAVA

eshop.amarena.sk

Zľava

10 %

www.soﬁkoﬁ.sk

na dodávku a montáž
rekuperácie
KÓD: RE1718 (platnosť do 31. 3. 2018)
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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:

www.netsystem.sk
0914 118 888

KÓD: frisko

Už 17 rokov skúseností na trhu

Objednávam ročné adresné doručovanie časopisu friško.
Cena ročného adresného doručovania:
friško
Meno a Priezvisko
5€
štvrťročník
friško west
mesačník

10€

friško kisalföld

10€

mesačník v maďarskom jazyku
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Ulica a číslo domu
Mobil

PSČ

Mesto
Email

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

Dátum

Podpis

Podmienky na predplatenie adresného doručenia upravujú Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné vydavateľstva Forexin ONE s.r.o. Potvrdzujem, že som sa so Všeobecnými obchodnými
podmienkami na www. gowest.sk/sk/article/predplatne/obchodne podmienky/ oboznámil a súhlasím s nimi. Vyplnením tohto objednávkového kupónu dávam súhlas vydavateľstvu Forexin ONE
s.r.o. na spracovanie poskytnutých osobných údajov na poštovú či na telefonickú komunikáciu v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem
správnosť poskytnutých údajov.
Podpísanú objednávku zašlite na Redakcia friško, Hviezdoslavova 163, 92545 Abrahám alebo pošlite emailom na objednavka@friskomedia.sk.

Adresné
doručovanie
môžete
predplatiť
aj telefonicky
na 0907456.
700 611.
Adresné
doručovanie
môžete
predplatiť
aj telefonicky
na 0925/231

friško 3/2017 131

Prajeme Vám
ˇ
príjemné prezitie
ˇ
Vianocných
sviatkov
ˇ
a štastný
Nový rok!

