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Dunajská Streda

Info: 0903 722 225

Rodinné domy na predaj!

Ukradnuté letá

J

ablká: keď som bol malý, chodili sme k starej tetke, naproti cez ulicu, kradnúť jablká
zo záhrady. Niežeby sme ich doma nemali,
ale tie kradnuté chutili lepšie. Bonus k tomu
bol, keď nás stará naháňala a vykrikovala. Skoro
sme sa dočúrali. Potom sme si sadli k potoku,
objedali tie malé, trpké, zelené, nezrelé loptičky
a o zábavu bolo postarané.
Jahody: tie sme kradli na záhradkách. Záhradkársku osadu malo každé socialistické sídlisko
a Dolný Kubín nebol výnimkou. Záhradky boli
v kopci. Za bieleho dňa sa chodilo kradnúť ťažšie,
boli sme však vynaliezaví. Vzali sme do ruky
krhlu a tvárili sa, že polievame hriadky. Popri
tom sme sa, samozrejme, napásli. Raz nás odhalili, tiež nás naháňali a utekali sme ako o život.
Slivky: chodili sme kradnúť do sadu pri takom
starom dome bývalých zemanov. Až do chvíle,
keď sme sedeli spokojne na stromoch, voľne
debatovali, dokonca hádzali slivky do tašiek (hádam nebudeme také pekné nechávať na strome)
a pod stromom nás čakali dve usmiate dogy.
Traja sme utekali, štvrtého jedna chňapla za gate,
ale ušiel.
Melóny: tie sme ako piataci kradli v zelovococh. Keď prišlo ovocie, ľudia sa natlačili k pultu,
zakryli predavačky a my sme melón odkopli ako
loptu z predajne na ulicu. Museli sme si vybrať
taký menší, aby sme s ním vládali utekať.
Nektarinky: dovliekla ich perestrojka – napichovali sme ich na paličku cez otvorené, zamrežované okno v sklade spomínaného zelovocu.
Napichli sme tak niekoľko debničiek a prejedali
sa za kostolom. Až nás vysledovala predavačka
a metlou vytrieskala po chrbte, utekali sme cez
vodu...
Jedného dňa mi niekto ukradol tieto letá, aj
keď v živote občas utekám. Aj vy?

Miro Frindt

info@friskomedia.sk

www.instagram.com/friskomedia

www.facebook.com/friskomedia

www.frisko.media
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VYUŽITE PRIAME LETECKÉ LINKY

Z LETISKA BRATISLAVA
flydubai Dubaj
Pobeda Moskva-Vnukovo
Georgian Airways Tbilisi

SLOR

INVESTUJTE DO BUDÚCNOSTI

HOME

+421 948 716 143
slorhomesk@gmail.com

eco garden village

České aerolínie Praha, Košice

MODERNÁ, ELEGANTNÁ A INOVATÍVNA ARCHITEKTÚRA

Air Cairo Hurghada, Marsa Alam

POSTAVÍME VÁM VÁŠ VYSNÍVANÝ DOMOV ZO SKLA, KAMEŇA A KOVU

Wizz Air Kyjev, Skopje, Soﬁa, Tuzla, Varšava, Londýn-Luton
Ryanair Alghero, Atény, Barcelona-Girona, Birmingham, Bologna
Brusel-Charleroi, Burgas, Korfu, Dublin, Edinburgh, Leeds-Bradford
Londýn-Stansted, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Miláno-Bergamo
Niš, Palma de Mallorka, Pafos, Paríž-Beauvais, Rím-Ciampino
Solún/Thessaloniki
Smartwings Burgas, Katania, Korfu, Heraklion, Lamezia Terme, Larnaka
Malaga, Olbia, Palma de Mallorka, Rodos, Zakyntos

18 MODERNÝCH RODINNÝCH DOMOV
NÁDHERNÁ LOKALITA MEDZI
HÉVÍZ A KESZTHELYOM!

KDE:

KESZTHELY-KERTVÁROS
MAĎARSKO

VYBAVENIE:

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

ZAČIATOK PREDAJA:
JÚL 2018
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Letenky rezervujte na webových stránkach leteckých spoločností.
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Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle § 11
zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie
svojich osobných údajov zaslaných do redakcie v rámci
súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a elektronická adresa) usporiadateľovi súťaže, spoločnosti
Forexin ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
na účely uskutočnenia súťaže a na marketingové účely
usporiadateľa na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním
osobných údajov možno v zmysle § 28 ods. 3 písm. b)
zákona 122/2013 Z. z. kedykoľvek odvolať zaslaním
písomnej námietky na adresu redakcie.
Všetky služby prémiových SMS prevádzkuje Forexin ONE
s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava v spolupráci so
spoločnosťou A SMS s.r.o., Šulekova 4226/70, 811 03
Bratislava. V prípade otázok či technických problémov
píšte na info@friskomedia.sk. Viac informácií nájdete na
www.friskomedia.sk/mobilsutaz. Prémiové číslo je platné
pre všetky mobilné siete na území Slovenskej republiky.
Zaslaním fotografie dáva čitateľ súhlas na jej zverejnenie
aj v prípade, že na fotografii je zobrazený čitateľ alebo
osoba v príbuzenskom vzťahu k čitateľovi. V prípade, že
sa na fotografii nachádza osoba mladšia ako 18 rokov
nedovŕšených, bude na zverejnenie takejto fotografie
vydavateľom potrebný písomný súhlas zo strany zodpovedného zástupcu. Autorské práva sú vyhradené
a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie časti alebo
celku (najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov,
fotografií, grafov a iných vizuálnych zobrazení) aj v inom
než slovenskom jazyku je povolené len na základe písomného súhlasu vydavateľa. Autori článkov zverejnených
v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú
právo poskytovať súhlas na rozmnožovanie a verejné
rozširovanie týchto článkov, v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d)
autorského zákona.
VYDÁVA:

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

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

28. júl 2018

MÜLLER

HUDOBNÁ SKUPINA

KOLLÁROVCI

27. júl 2018

www.ticketportal.sk/event/friskofest

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES

Deti sa môžu tešiť na skupinu PACI PAC.

RICHARD

FRIŠKOFEST

Predpredaj vstupeniek:

PAPYLLON

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

Detské atrakcie sú samozrejmosťou pre nás.

FR-20180036-01

#friskofest #festival #leto #radost #zabava #relax #dobranalada #europivo #kamnazabavu

RADOSŤ. ZÁBAVA. RELAX. FRIŠKOFEST.

10 www.frisko.media
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Nitra, jedno z najstarších miest našej krajiny, je pre svojich návštevníkov
zaujímavá najmä históriou. Veď práve tu sídlil knieža Pribina a pôsobili
solúnski bratia Konštantín a Metod. Okrem obdivovania množstva
pamiatok si však v meste a jeho okolí prídu na svoje aj turisti, či rodiny
s deťmi.

Nitra – zhlboka sa
nadýchnite histórie
12 www.frisko.media

ČO-TO Z MINULOSTI
Mesto vzniklo na siedmich pahorkoch a je rajom pre
archeológov. Územie je totiž takmer tridsaťtisíc rokov
nepretržite obývané – prví obyvatelia sa tu objavili
už v dávnom praveku, utáborili sa v primitívnych
chatrčiach. V jaskyni pod Nitrianskym hradom bolo
objavené prechodné sídlisko najstarších obyvateľov
– lovcov mamutov. Neskôr tu žili kmene, ktoré sa
zaoberali roľníctvom, dobytkárstvom, lovom, odlievaním
a spracovaním kovov, ale aj zruční hrnčiarski remeselníci.
Obyvateľov územia Nitry malo chrániť mohutné hradisko
na vrchole Zobora. Aj bojovní Kelti si obľúbili toto
prostredie a v 4. storočí žili v okolí Nitry Góti a Kvádi.
Po nich sa tu usídlili Slovania. V Nitre dal knieža Pribina
postaviť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku.
Najstarší kláštor na Slovensku bol tiež postavený na tomto
území. Išlo o kláštor benediktínov na Zobore. Na slobodné
kráľovské mesto povýšil Nitru v 13. storočí uhorský
panovník Belo IV.
friško 2/2018 13
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Kam v Nitre? »

Top 10

Hradný areál
Najdominantnejšou pamiatkou mesta je Nitriansky hrad.
Už v minulosti bol mocnou pevnosťou, odolal aj mongolským útokom. Spolu s opevnením je najväčším stredovekým
hradiskom. Nahliadnite do Baziliky sv. Emeráma, Vazulovej
veže, Kazemát či gotickej priekopy. Zo stredoveku pochádzajú základy biskupského paláca, jeho dnešná podoba je
výsledkom stavebných úprav niekoľkých storočí. Dnes je
tu sídlo Biskupského úradu. Za návštevu stojí aj Diecézne
múzeum s množstvom liturgických a iných historických
predmetov.

Povesť o silákovi

K

ováč Juraj Corgoň mal obrovskú silu. Keď
udrel kladivom na nákovu, zatriaslo sa
celé Horné mesto. Jedného dňa napadli
Nitriansky hrad Turci. Keď sa už zdalo, že by
mohli preliezť hradný val, prišiel obrancom na
pomoc Corgoň, ktorý na nich púšťal obrovské
kamene. No viac ako balvanov sa útočníci báli
obrovskej postavy a jeho uhoľným dymom začiernenej tváre. Preto sa pred týmto „čertom“ dali
na útek. Socha Corgoňa podopiera roh budovy
Kluchovho paláca na Pribinovom námestí. So
sochou sú spojené viaceré povery: študentom pri
skúškach pomáha, ak sa dotknú palca na nohe
a pobozkajú ho. Vydajachtivé dievčatá sa palca
dotýkajú v nádeji, že sa im do roka podarí dostať
sa pred oltár. Ostatným za pohladenie nôh Corgoň splní jedno želanie.

14 www.frisko.media

Horné mesto
Mestská pamiatková rezervácia s romantickými uličkami,
tajomnými zákutiami, historickými pamiatkami a honosnými cirkevnými budovami. Pri potulkách Horným mestom
neprehliadnite sochu Corgoňa, mladého kováča, ktorý
uchránil hrad pred nájazdmi Turkov, sochu Pribinu, Malý
a Veľký seminár, v ktorom sídli Diecézna knižnica. Vedeli
ste, že kto pohladí nohy Corgoňovi, tomu sa splní jedno
želanie?
Pešia zóna
Zdobia ju umelecké diela v duchu veľkomoravských tradícií – zväčšená kópia historického meča z bronzu, železná
fontána, poklop z Veľkej Moravy, päť metrov vysoké hudobné hodiny, nárožná pitná fontána, Svätoplukove prúty.
Centrálnou oddychovou zónou Dolného mesta je jedinečné
Svätoplukovo námestie.
Synagóga
Patrí k najstarším synagógam na Slovensku. Je svedkom
židovských dejín, pretože Nitra stáročia patrila k najvýznamnejším centrám židovského života na Slovensku. Jej jedinečná maursko-byzantská architektúra dáva objektu atraktívny

vzhľad. Vďaka dokonalej akustike sa synagóga využíva aj ako
koncertná sieň a priestor pre rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia.

Mestský park Sihoť
Je ideálnym výberom pre rodiny s deťmi. V najstaršej časti
parku nájdete množstvo preliezačiek, hojdačiek, prekážkovú
lanovú dráhu a bludisko, kolotoče a trampolíny, gazdovský
dvor s domácimi zvieratami, historickú Žabiu fontánu s vodníkom Žblnkom a bufety s občerstvením. Súčasťou dvadsaťhektárového parku je aj letné kúpalisko. Chodníčky okolo
jazier ocenia mamičky s kočíkmi, cyklisti aj korčuliari. Jazerá
s obľubou využívajú rybári, na jednom z nich sa môžete
v lete aj počlnkovať.

Zaujalo nás

V

Nitre premáva mestský cyklobus, ktorý
pohodlne odvezie vás aj váš bicykel na
trase naprieč mestom do Mestského
parku a na Zobor. Bicykel nie je podmienkou,
cyklobusom sa môžu odviezť aj ďalší cestujúci,
ktorí sa rozhodnú stráviť voľný deň v prírode.
Na linke platí bežná tarifa MHD, za bicykel sa
neplatí nič navyše. Ale pozor, cyklobus premáva
len počas víkendov a sviatkov, v tomto roku ho
môžete využiť do 21. októbra.

Kalvária
Na jednom z vŕškov nájdete nitriansku kalváriu s dvanástimi kaplnkami zastavení krížovej cesty. Rozhľadňa s ďalekohľadom poskytne úžasný výhľad na celé mesto. Navštíviť
môžete aj Misijné múzeum, v ktorom sú exponáty etnologického charakteru i exotické zvieratá a vtáctvo z celého sveta.
Kalváriu využívajú aj horolezci.
Zobor
Náučný chodník s 27 zastaveniami a celkovou dĺžkou 14,7
km je ako stvorený pre návštevníkov Zoborských vrchov.
Nenáročná túra začína prehliadkou pozostatkov najstaršieho
kláštora na Slovensku, ku ktorému sa viažu aj najcennejšie
písomné doklady z nášho územia – Zoborské listiny z rokov
1111 a 1113. Cieľom peších turistov je najmä Pyramída (553
m), cestou sa môžete zastaviť vo Svoradovej jaskyni (355 m).
Pustovník Svorad prišiel do Nitry z Poľska za vlády uhorského kráľa Štefana I. a tu vstúpil do benediktínskej rehole
v kláštore sv. Hippolyta na Zobore.
Dražovský kostolík
Románsky kostolík sv. Michala Archanjela z prelomu
11. – 12. storočia stojí na skalnatom kopci v mestskej časti
Dražovce. Považuje sa za najfotogenickejšie miesto v celej
Nitre. Objavil sa na poštovej známke aj na bývalej päťdesiatkorunovej bankovke. Každoročne na prelome júna a júla sa
tu stretnú stovky ľudí oblečených v dobových kostýmoch
a okolie zaplavia piknikové koše. Ak navštívite Nitru práve
friško 2/2018 15
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»
Podujatia
do konca roka
Nitrianske kultúrne leto (do 14. 9.)
Chrenovské stánky –
Dožinkové slávnosti (16. – 19. 8.)
Slížovica (28. 8.)
770. výročie udelenia kráľovských výsad
mestu Nitra (2. 9.)
Podzoborské vinobranie (9. 9.)
Dni európskeho
kultúrneho dedičstva (2. – 30. 9.)
Oslavy Svetového dňa
cestovného ruchu (27. – 29. 9.)
Divadelná Nitra (28. 9. – 3.10.)
Októberfest UKF (26. 9. – 3. 10.)
v tomto čase, bola by škoda nechať si ujsť romantický piknik
s názvom Raňajky v tráve.

Slovenské poľnohospodárske múzeum
Jediné múzeum, ktoré dokumentuje dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. V skanzene uvidíte objekty z celého
Slovenska: pekáreň, mlyny, pálenicu, mliečnicu, včelíny.
Tiež rekonštrukciu ranostredovekej roľníckej usadlosti,
hospodársky dvor, ľudovú školu s výstavou učebných pomô16 www.frisko.media

cok a historický obchod – konzum s ochutnávkou tradičnej
mletej kávy a tvorivými dielňami. Po prehliadke odporúčame
previezť sa úzkokoľajnou parnou železnicou okolo skanzenu, alebo sa odviezť na jednu z atraktívnych výstav v rámci
areálu Agrokomplex.

Zoborský kláštor
Archeologické nálezisko Kamaldulský kláštor. Barokový
kláštorný komplex na úpätí Zobora dopĺňa tradíciu staro-

slávnej Nitry. Pôvodne tu stál benediktínsky opátsky kláštor
sv. Hyppolita z 10. storočia, ktorý zanikol v druhej polovici
15. storočia. Jeho zánik sa datuje rokom 1468. Predpokladá
sa, že na mieste pôvodného benediktínskeho kláštora bol
medzi rokmi 1692 až 1697 vybudovaný nový kláštor rehole
kamaldulov.

Nitrianska hudobná jeseň (4. – 25. 10.)
Festival Vysoké hory Nitra (17. 11.)
Vianočná Nitra (1. – 23. 12.)

Spracovala Michaela Milá
Foto: Mesto Nitra
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Piešťany –
pomalá
atmosféra
kúpeľov

18 www.frisko.media

Malebné kúpeľné mesto na juhozápade Slovenska,
usadené v náručí Malých Karpát a Považského
Inovca pri rieke Váh. Od iných slovenských miest
sa líši špecifickou pomalou a liečivou atmosférou,
žblnkajúcimi fontánami, promenádovými
koncertmi, ale aj najväčším počtom slnečných dní,
poletujúcimi čajkami a množstvom zelene. To sú
Piešťany.
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Ničivá povodeň
V roku 1813 zničila povodeň takmer všetky budovy v meste, a preto obdobie pred týmto rokom pripomína len niekoľko
pamiatok. Najstaršou z nich je ruina stredovekého sakrálneho
objektu zo 14. storočia, ktorá je dnes kultúrnou pamiatkou.

20 www.frisko.media

Gotický chrám bol povodňou natoľko poškodený, že sa ho
už nepodarilo obnoviť. Archeologické výskumy odkryli na
pozemku dôkazy o zaniknutom cintoríne a vyniesli na svetlo
viaceré hodnotné nálezy.
Po roku 1813 sa už zachovalo mnoho stavieb v rôznych
slohoch, viaceré z nich sú kultúrnymi pamiatkami. Mesto
zdobia aj cenné skulptúry, fontány, sepulkrálne pamiatky či iné
objekty, ale aj parky i jednotlivé rastlinné solitéry.
Piešťany sú návštevníkmi vyhľadávané najmä kvôli ľahkej
dostupnosti, ideálnej polohe a bohatej tradícii kúpeľníctva
a cestovného ruchu. Lákadlom je aj množstvo kultúrnych
podujatí počas celého roka.

»

Kedysi Pescan, dnes Piešťany
Osídlenie dnes 30-tisícového mesta a jeho okolia siaha až do
praveku – do tejto oblasti nezamŕzajúcich termálnych prameňov človek prišiel približne pred 80 000 rokmi. Prvá písomná
zmienka o Piešťanoch je z roku 1113 a nájdeme ju v Zoborskej
listine uhorského kráľa Kolomana I. pod názvom Pescan,
odvodeným od názvu „Piešťane“, ktorým sa označovali obyvatelia osady založenej na riečnych naplaveninách piesku a štrku
a prenesene i samotná osada. Stavbu kamenného hradu Tematín si vyžiadal v 13. storočí tatársky vpád. Súčasťou panstva
rodu Huntpoznanovcov sa stala i obec Piešťany, ďalším pánom
Piešťan bol Matúš Čák Trenčiansky, po ňom grófi z Újlaku.
Neďaleko starých Piešťan vznikla v 16. storočí kúpeľná osada
Teplice, v 18. storočí dal grófsky rod Erdődiovcov na Kúpeľnom ostrove postaviť prvé drevené budovy vaňových a bazénových kúpeľov. V 19. storočí pribudli murované Napoleonské kúpele, ktoré slúžia svojmu účelu dodnes. Najväčší rozkvet
mesta je zviazaný s rodinou Winterovcov, ktorí zrealizovali
výstavbu najvýznamnejších liečebných domov, mostov
a kultúrnych zariadení. V 60. – 70. rokoch 20. storočia začal
návštevníkom slúžiť moderný komplex kúpeľných domov –
areál Balnea.

Navštívte aj pamiatky!
Kto pri cestovaní, dovolenkovaní alebo kúpeľnom pobyte
obľubuje históriu, v Piešťanoch si okrem ruiny sakrálneho
objektu môže prezrieť niektoré z množstva ďalších pamiatok:
bývalé riaditeľstvo kúpeľov (najstaršia funkčná budova v meste, pôvodne Panský hostinec), Napoleonské kúpele (súbor
troch klasicistických kúpeľných budov), rímskokatolícky farský kostol sv. Štefana kráľa, pranier (pieskovcový stĺp hanby),
rímskokatolícka cirkevná škola, Kúpeľný ústav F. E. Scherera,
kúpeľná dvorana – Kursalon, vila Löger, kúpeľná kaplnka,
Hotel Leier, Zelený strom (honosný, takmer palácový objekt),
evanjelický a. v. kostol (novogotický), liečebný dom Slovan
(pôvodne Grand Hotel Royal), obecná dieselová elektráreň,
kúpeľný komplex Thermia Palace – Irma, Hotel Lipa (secesná
budova), vila Alexander (v súčasnosti medicínske lekárske

Tradičné podujatia
Piešťanský hudobný festival (júl)
Festival Lodenica (v tomto roku 30. 8. – 1. 9.)
Victoria Regia – výstava kvetov (september)
Piešťanské rendezvous – divadelné stretnutie
(október – november)
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Piešťanské pramene

P

Piešťanské
informačné centrum

ramene – termálne i minerálne, ale aj sírne bahno
sú základom liečby reumatizmu, chorôb pohybového ústrojenstva, nervových chorôb a poúrazových
stavov. V Piešťanoch pramení 10 žriediel prírodných
liečivých minerálnych vôd s teplotou od 67 do 69 0C
s obsahom minerálnych látok a voľných plynov. Účinok
liečby znásobujú i rozsiahle parky a pestré kvetinové záhony. Kúpeľný ostrov sa dá považovať za malú botanickú
záhradu, ktorá vznikla na pôde lužného lesa približne
pred 150 rokmi.

Pribinova 2
921 01 Piešťany
Tel.: 033/771 96 21, 033/771 96 22
E-mail: info@pic-piestany.sk
Web: www.pic-piestany.sk
Otváracia doba:

Máj – september
Pondelok – piatok: 9:00 – 20:00
Sobota: 9:00 – 14:00
Nedeľa: 14:00 – 18:00
Október – apríl
Pondelok – piatok: 9:00 – 18:00
Sobota: 9:00 – 14:00
Nedeľa: zatvorené

centrum), základná umelecká škola (známa pod názvom
Sancta Maria, pôvodne ženský kláštor), kúpeľná liečebňa Pro
Patria (stavba z 1. svetovej vojny, pôvodne lazaret), Ružový
mlyn (funkčný priemyselný objekt), budova Kúpeľnej komisie, Gymnázium Pierra De Coubertina (pôvodne Masarykova meštianska škola), Nemocnica Alexandra Wintera,
vila Astória (medzivojnový penzión), súbor šiestich penziónov: Berlin (Dr. Cmunt), Anna, Erna, Paula, Lívia, Riviéra,
penzióny Hron a Klára (avantgardná dobová architektúra),
vodárenská veža (funkcionalistická technická architektúra),
hotelový komplex Jalta (Excelsior) – Eden (navrhovaný na
zápis do svetového zoznamu pamiatok Moderného hnutia),
poštový a telegrafný úrad, Krajinský most, Promenádny kúpeľný most (s populárnou bronzovou sochou barlolámača),

22 www.frisko.media

termálne kúpalisko Eva, základná škola na Vajanského ulici (jediný
príklad farebného funkcionalizmu v meste), torzo záhradnej štvrte
Floreát, obytný súbor Stred s kolonádou a obchodmi, Dom umenia,
komplex Balnea – Centrum (neofunkcionalistická architektúra),
kostolík Krista Kráľa, starý židovský cintorín, horný cintorín, nový
cintorín, kamenný kríž s korpusom (práca barokového ľudového
umelca), stĺp Najsvätejšej Trojice, pomník obetiam 1. svetovej
vojny (pieskovcový monument), pomník Ludwiga van Beethovena,
pomník padlým rumunským vojakom, pomník Adama Trajana
z Benešova, pomník oslobodenia, bronzové súsošie Milenci, busta
Ivana Stodolu.

Kam za kultúrou a atrakciami
Charakter kúpeľného mesta dotvára bohatý kultúrny a spoločenský
život. Počas celého roka sa môžete zúčastniť na významných podujatiach mestského, celoslovenského i medzinárodného významu. Či
už sú to festivaly, filmové prehliadky, súťaže, koncerty alebo výstavy
výtvarného umenia, svojou rozmanitosťou uspokoja akéhokoľvek
návštevníka. V letnej sezóne ožívajú hudbou terasy, pavilóny a pešia
zóna hudbou a tancom, pouličnými divadlami, ukážkami remesiel.
Môžete navštíviť aj rôzne atrakcie a zaujímavé miesta priamo v meste
alebo jeho okolí, ako napríklad Balneologické múzeum Imricha
Wintera (Beethovenova 5), ktoré sa špecializuje na dejiny kúpeľov
a kúpeľníctva, Dom umenia (Nábrežie I. Krasku 1), mestskú knižnicu
(Školská 19), kultúrne a spoločenské centrum Fontána (Beethovenova 2), vojenské historické múzeum (Žilinská cesta 6545) súkromné
etnografické múzeum Za krakovskú bránu (Krakovany), Classic Car
Museum v Krakovanoch so stálou výstavou veteránov alebo Park
miniatúr v Podolí.

Šport a turistika
Kto má rád vodu a relax, môže využiť ponuku kúpaliska Eva,
navštíviť Funny Park, krytý bazén Sĺňava či vonkajší bazén
Vlnka. Rozmanité možnosti nielen pre svojich hostí poskytujú aj viaceré hotely – vnútorné i vonkajšie bazény, vodný
a saunový svet.
Obľúbenými turistickými trasami v okolí sú napríklad
Podhradie – Panská Javorina – Duchonka, Havran – Marhát –
Nitrianska Blatnica, Lúka – Tematín – Hrádok či trasa z Mníchovej Lehoty do Inovca. Všetky z nich sú stredne náročné.
Priamo z Piešťan si môžete spraviť približne 7-hodinovú túru
cez Čertovu Pec, Havran, Bakchus vilu a Červenú vilu naspäť
do mesta. Trasa vedie hlavným hrebeňom Považského Inovca.
Cyklisti zas môžu využiť rekreačno-náučný asfaltový okruh
okolo vodnej nádrže Sĺňava, ktorý je vhodný aj na in-line korčuľovanie a pešiu turistiku. Peši ho prejdete približne za tri hodiny,
bicyklom do 50 minút. Ďalej je to 2,3 km dlhý cyklochodník
Dubová a v okolí Piešťan napríklad Vážska cyklomagistrála,
Striebornica, Bezovec, Havran, Beckov a mnohé ďalšie.
Aj milovníci iných športov si v meste a jeho okolí určite
vyberú. Tenis, squash, bowling, golf, vodné lyžovanie a wakeboarding, jazda na koni, outdoor fitness, street workout,
akupresúrny chodník... Na čo máte náladu?
Podrobnejšie informácie o meste, jeho okolí, pamiatkach,
možnostiach športovania, kultúry, ubytovania, stravovania
vám radi poskytnú v Piešťanskom informačnom centre na
Pribinovej ulici. Okrem ubytovania sprostredkujú aj tlmočnícke a sprievodcovské služby, poradia s dopravou, dajú tipy na
Spracovala Michaela Milá, foto: kúpele Piešťany
výlety. 

Povesť o chromom pávovi

N

ad Piešťanmi stál kedysi hrad Bana. Kedysi v ňom
bývali brat so sestrou. Matka im zomrela, otec
zahynul pri rytierskom súboji. Do ich priazne sa
teda votrela opatrovníčka, ale bola to zlá ženská, bohyňa,
čo iným škodila. Raz sa nahnevala na mladého a vyslovila
kliatbu: „Nech si ako vták s krásnym perím, ale tvoj hlas
bude pre každého nepríjemný.“ Premenený šľachtic – páv
žalostne zaškriekal a spustil sa z hradieb hradu. S dlhým
chvostom však nevedel lietať, nešťastne dosadol na zem
a zlomil si nohu. Blúdil krajom, až narazil na močaristé
lúky, ktorých bahno a voda mu prinášali úľavu a chladili
páľavu v zlomenej nôžke. Sestrička dlho márne hľadala
bračeka. Nemohla vystáť neznesiteľný škrek páva, nevedela, že je to on. Až raz večer zbadala, ako páv vychádza
z močarísk a mení sa na jej krivkajúceho bračeka. Ľudskú
podobu mal len v noci. Jedného dňa zistil, že noha sa
mu úplne zahojila. Chýr o jeho uzdravení sa šíril krajom
a začali prichádzať húfy ľudí, chromí, krivkajúci. V teplej vode ležali a bahnom si nohy obaľovali. A stali sa
zázraky. Bola to liečivá voda. Tak ľudia objavili zázračné
piešťanské pramene Teplicu. Hrad Bana dávno zanikol,
ostala po ňom len pomenovaná obec Banka, táto povesť
a pávy v piešťanských parkoch.
friško 2/2018 23
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Doprajte si zdravie a oddych s
našimi zvýhodnenými
ponukami
Zrkadlisko - 10 vstupov
Balnea Health Spa
Irma Health Spa
Napoleon Health Spa

90,- € teraz len 65,- €
100,- € teraz len 80,- €
75,- € teraz len 55,- €

Soľná jaskyňa + zrkadlisko
Napoleon Health Spa

- 10 vstupov

160,- € teraz len 120,- €

Zrkadlisko a bahnisko - 10 vstupov
Irma Health Spa
Napoleon Health Spa

150,- € teraz len 120,- €
120,- € teraz len 84,- €

Bahenný zábal čiastočný
Balnea Health Spa

S

vetoznáme Piešťanské kúpele
vďačia historicky za svoju povesť jedinečným prírodným
liečivým zdrojom – minerálnej vode a bahnu. Ich blahodarné
účinky objavili kedysi rímske légie.
Vojaci si po dlhej a namáhavej ceste
potrebovali oddýchnuť a urobili tak
na rozbahnenej lúke pri rieke Váh.
Po niekoľkých dňoch vraj veľmi
svieži pokračovali vo svojej ceste.
Aj v súčasnej dobe zostáva základný pilier liečby rovnaký – minerálna
voda a bahno.
Liečivé bahno pozostáva z interakcie medzi sedimentami z obtokového ramena rieky Váh a liečivou

350,- €

- 10 vstupov

teraz len

245,- €

Buďte fi t a relaxujte s
Danubius Premier Fitness
minerálnou vodou. Tiež sa vyznačuje vysokým obsahom síry, zabezpečuje vynikajúce prehriatie kĺbov,
uvoľnenie svalov a ústup bolestivosti. Bahenný zábal môže mať teplotu
až 45 °C.
Zreteľná úľava od bolesti pohybového aparátu je jedným z hlavných
dôvodov, prečo hostia z celého sveta
opakovane vyhľadávajú Piešťanské
kúpele. Kúpele Piešťany tu nie sú len
pre ťažko chorých pacientov. Čoraz
častejšie ich vyhľadávajú na krátkodobé wellness pobyty ľudia, ktorí
potrebujú zrelaxovať, oddýchnuť si
a načerpať silu a energiu.
Najväčšie slovenské kúpele ponú-

kajú ubytovacie zariadenia od dvojhviezdičkového hotela Pro Patria až
po päťhviezdičkový hotel Thermia
Palace. Oba hotely sú pritom kultúrnou pamiatkou. Unikátne kúpeľné
procedúry sa poskytujú v štyroch
Balneoterapiách, v ktorých je klientovi zabezpečený komfort a vysoká
úroveň poskytnutých služieb.
Esenciou pobytu v Kúpeľoch
Piešťany sú nielen unikátne liečebné
procedúry, ale aj zdravá strava, odpočinok s dostatkom spánku, krásne
prostredie vhodné na prechádzky či
športovanie, ale najmä eliminácia
všetkých stresových faktorov každodenného života.

Fitness • Sauny • Bazény • Vodné bicykle
1
vstup

10
vstupov

25
vstupov

12 €

99 €

199 €

Extra bonusy:
konzultácia s ﬁtness trénerom, uterák a plachta na vstup do wellness, parkovanie zdarma
pre držiteľov permanentiek a ďalšie výhody
Viac informácií na kúpeľných recepciách:
Irma Health Spa
Balnea Health Spa
Tel.: +421 33 775 7110,
Tel.: +421 33 775 7251,
Email: recepciairma@spapiestany.sk Email: recepciabhs@spapiestany.sk
Napoleon Health Spa
Tel.: +421 33 775 7111,
Email: recepcianapoleon@spapiestany.sk

piestany.danubiushotels.sk

friško 2/2018 25

Z REGIÓNU

Z REGIÓNU

Skrášľuje mestá,
no doma mu to
veľmi nejde
Aktivizuje sa v mnohých spolkoch. Vyštudoval históriu,
aj preto má vzťah k hodnotám a k všetkému, na čom sa
podpísal čas a udalosti. Robil v modelingu, občas ho vidíme
v propagačných materiáloch a ešte častejšie v uliciach
Bratislavy. Tvrdí, že všetko sa dá, aj keď sa nikomu nechce.
Stále je v pohybe – aktivista MAROŠ MAČUHA.
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Mám pocit, že ťa nonstop vidím v meste a že sústavne niečo robíš. Odkedy si sa začal angažovať v spolkoch?
Od roku 2010 som začal pracovať pre tretí sektor,
konkrétne pre Bratislavský okrášľovací spolok, kde som
výkonným riaditeľom. Náš spolok sa za sedem rokov
činnosti stal rešpektovanou bratislavskou mimovládnou
organizáciou s desiatkami projektov a s partnerstvami na
najvyššej úrovni. Naše najväčšie projekty ako napríklad
revitalizácia mestských hradieb, záchrana rušňa Viedenskej električky alebo obnova strechy Kostola sv. Jána
z Mathy sa zapísali zlatými písmenami do dejín aktiviz-

mu v Bratislave. V tomto roku sme s partnermi založili
nové celoslovenské združenie Skrášlime Slovensko, ktoré
pripravuje už v tomto roku viaceré kultúrne projekty, ako
napríklad bronzový model barokovej Bratislavy, ktorý
chceme odhaliť na jeseň v centre mesta.
Študoval si históriu, prečo si nešiel hlbšie a nepokračoval napríklad ako vedecký pracovník? Nelákalo
ťa písať knihy z dejín?
Po štúdiu histórie na Trnavskej univerzite som pokračoval ako doktorand na Slovenskej akadémii vied
v Bratislave. Po obhajobe PhD. som ešte dva roky v tejto
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inštitúcii pracoval ako vedecký pracovník, takže prešiel
som aj touto cestou. V rámci činnosti v SAV som organizoval viaceré vedecké konferencie a podieľal som sa na
vydaní zborníkov o šľachte ako Rod Révai v Slovenských
dejinách či dvojdielneho rozsiahleho zborníka Zemianstvo
na Slovensku v novoveku. Histórie som sa nevzdal ani po
odchode do tretieho sektora, čoho výsledkom boli opäť
viaceré konferencie, množstvo prednášok, ako aj fakt, že
s kolegom Frederikom Federmayerom vydávame ročenku
Woch, ktorá sa zameriava na dejiny Bratislavy.
Hovoríme zatiaľ o Bratislave, ale aký máš vzťah k ce-

lému regiónu, k západnému Slovensku?
Najlepší. Je to môj domov. Som rodák z bratislavského
Ružinova, ale intenzívne vnímam naše mesto zasadené do
prírodného okolia nášho krásneho kraja. Preto s rodinou
často navštevujeme okolité lokality, ako napríklad malokarpatské vinohradnícke mestá, z ktorých mám najradšej
Modru. Tu som s kolegami pomohol rozbehnúť aj Modranský okrášľovací spolok. Mám rád aj Záhorie, povodie
Dunaja a veľmi dobre sa cítim aj na jazerách a v Aquaparku v Senci. To, že žijem celým naším krajom, sa odrazilo
aj na projekte Via Pálffy, ktorý sme pre potreby kultúrne-
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ho turizmu Bratislavského regiónu pripravili s kolegom
Romanom Zelenayom.

v príprave podujatie a prostriedky musím vybavovať dodatočne. A takto je to dosť často. (smiech)

Ale Bratislava je predsa len tvoja srdcovka, vidím to
na tebe...

Ktoré z projektov, na ktorých si robil, považuješ za
najúspešnejšie?

Presne tak. Som rád, že žijem v zelenom Ružinove, kde
sa panelové domy už pomaly strácajú v džungli vysokých
stromov. Oceňujem aj jeho dobrú polohu práve pre výlety
mimo mesta. Ako historik a pamiatkar si najviac cením
naše Staré Mesto, ktoré je srdcom Bratislavy. Porovnávaním s inými mestami si uvedomujem, že Bratislava má
veľmi originálnu geografickú polohu s veľkým podielom
prírodných krás v dosahu jej centra.

Určite je to revitalizácia mestských hradieb v Bratislave. Tie boli predtým 13 rokov zatvorené a schátrali
natoľko, že mesto tam už nechcelo púšťať ľudí. Nám sa
podarilo výlučne dobrovoľníckou prácou vyčistiť a oživiť
tento priestor s geniom loci tak, že dnes slúži obyvateľom aj turistom. Veľmi veľkú podporu sme získali aj za
záchranu Viedenskej električky, za ktorú sme dostali aj
cenu časopisu Pamiatky a múzeá. Veľmi som hrdý aj na
aktivity v súvislosti s výročím 300 rokov narodenia Márie
Terézie v roku 2017. Pripravili sme rôzne podujatia ako
konferenciu Mária Terézia a Uhorsko, výstavu o soche
Márie Terézie od Jána Fadrusza či vydali s Galériou mesta
Bratislavy Album historických grafík o Márii Terézii.

Dobre. Najkrajší kút v hlavnom meste je...
... no záleží od nálady, zaskočil si ma. Z estetického hľadiska si najviac cením Rudnayovo námestie, kde nevidíš
žiadnu modernú stavbu, iba krásne zarámovaný pohľad
na Dóm sv. Martina. Je smutné, že už 20 rokov je dominantou tohto priestoru aj zatvorená Lekáreň u Salvatora,
ktorá je asi najhmatateľnejším dedičstvom niekdajšej
trojrečovej Bratislavy so slovenským, nemeckým aj maďarským názvom lekárne. Na žiadnom inom dome už toto
nenájdete. Krásny pohľad na Staré Mesto je z južnej terasy
Bratislavského hradu. Dobre sa cítim aj na Hviezdoslavovom námestí, kedysi zvanom Promenáda, ktoré plní
v súčasnosti presne túto funkciu. Ale krásne miesta máme
aj na sídliskách, napríklad náš park na Ostredkoch v Ružinove je z roka na rok krajší. Tam trávim veľa času so
svojimi deťmi a psíkom.
Robíš veľa podujatí, alebo sa na nich podieľaš. Mal
si niekedy krízu, keď si si povedal, že na to kašleš
a nemáš chuť už nič robiť?
Samozrejme, to asi neobíde nikoho, kto organizuje
akékoľvek podujatia. Jednak vedia narobiť problémy ľudia,
či už svojou nezodpovednosťou, alebo obyčajnou ľudskou
závisťou. Druhá vec je neustále zháňanie podporovateľov, sponzorov, pretože robím hlavne kultúrne podujatia
neziskového charakteru. Najhoršia je neistota, keď mám
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Ako hodnotíš vo všeobecnosti spoluprácu so samosprávami? Prípadne nejakú pochváľ, ak chceš.
Celkovo je spolupráca dobrá. Stretávame sa často aj
s aktívnym prístupom, kedy nás samosprávy aktívne oslovujú na spoluprácu. Musím skonštatovať, že asi najlepšie
sa mi spolupracovalo so samosprávou počas primátora
Ftáčnika. Vtedy sme robili aj väčšinu kľúčových projektov. Veľmi dobre sme si rozumeli aj so županom Frešom.
Na Devíne organizujeme v spolupráci so starostkou
Ľubicou Kolkovou pravidelné podujatia, ako napríklad
Ríbezľový Devín. Vôľa spolupráce samosprávy je pre nás,
čo riešime pozitívne zásahy do prostredia, veľmi dôležitá.
Daj nejakú radu pre ľudí, motiváciu, čo môže urobiť
každý, aby sme žili v krajšom prostredí.
V prvom rade si uvedomovať, čo by sme mohli zlepšiť.
To je základ na to, aby sme vyvíjali aktivity za skrášľovanie prostredia. Mnohí ľudia často akoby boli slepí,
neuvedomujú si nedostatky, ktoré okolo nich sú. Chce to
teda otvorenú myseľ a dobrú vôľu. Potom sa dajú dokázať
aj veľké veci.

Máš rodinu, decká, manželku, na väčšine fotografií si
s nimi. Ako oni vnímajú tvoje aktivity?

No práve tá verejnoprospešná práca zaberá dosť času,
nechýbaš doma?

Deti aj manželka sú veľmi radi, že sa aktívne podieľam na
spoločenskom dianí. Doslova vidno, ako sú na mňa hrdí,
keď sa podarí úspešný projekt. Aj keď manželka nie je vždy
nadšená, keď niekedy namiesto pomoci v domácnosti venujem energiu verejnoprospešnej práci. S humorom ma často
podpichuje, že by som mal viac dbať aj na skrášľovanie nášho
domova.

Pokiaľ to charakter podujatia umožňuje, moja rodina sa na
nich rada zúčastňuje. A nielen zúčastňuje, ale mi pri nich aj
pomáhajú.
Miroslav Frindt
Foto: archív M. Mačuhu
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rád Objavuješ miesta

na západnOm slOvensku?
FOtíš si zaujímavOsti
či udalosti?

máš Gps súradnice bOdOv
alebO celých trás?

Staň Sa
reportérom
GoWest.sk
a vyhraj
zaujímavé ceny
Info na gowest.sk/somreporter
GoWest je inovatívny webový portál na podporu rozvoja súkromných
a verejných partnerov naprieč celým Slovenskom. Svojim návštevníkom
ponúka interaktívne zobrazenie informácií, udalostí a podujatí v regióne
s previazaním na body záujmu. Ponúkne mu možnosti spoznať región
na kolesách alebo peši s voliteľným vyhľadávaním udalostí okolo trasy.
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KDE? / ČO?
KEDY?
HĽADAŤ
bOdY záujmu
uBYtoVaNiE a GastRoNÓMia
cYklOtrasY
MEstÁ a oBCE REGiÓNu
oBčiaNsKa VYBaVENosŤ
vzdelávanie
pOdujatia
reGiOnálni prOducenti
člÁNKY

Po hrebeni
Malých Karpát

Túžite po dobrodružstve, spaní pod holým nebom, aby ste si mohli plnými
dúškami užívať pohľad na krásnu prírodu, lúky, polia a vrchy? Tak sa
s nami vyberte na nádhernú viacdennú túru hrebeňmi Malých Karpát.
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Nádherné lesy a čarokrásne výhľady
Malé Karpaty sa možno na prvý pohľad nemusia javiť ako
exkluzívne turistické lákadlo, ale kto si raz túto viacdennú
túru prežije „na vlastnej koži“, nám dá za pravdu, že takúto
túru sa absolvovať naozaj oplatí. Aj keď hrebene Malých
Karpát netvoria tisíckovky, nájdete tu nezabudnuteľné
výhľady a miesta, ktoré sa vám odhalia vďaka ľahko zvládnuteľným, asi 500-metrovým prevýšeniam. Naskytne sa
vám možnosť vychutnať si nerušenú prírodu, husté lesy, ba
dokonca môžete po ceste navštíviť aj pár zrúcanín hradov.
Vyberte sa po červenej!
Ak sa rozhodnete absolvovať túru Hrebeňovkou Malých
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Karpát, pôjdete takmer celú cestu po červenej turistickej
značke. Východiskové body pre túto trasu môžu byť dva.
Začať môžete na Devíne, alebo na bratislavskom Kamzíku.
Ak sa rozhodnete zvoliť si za štart Kamzík, vynecháte časť
chodníka tiahnuceho sa mestom. Zároveň sa takto pripravíte o krásny výhľad, ktorý sa vám naskytne na sútok
Moravy a Dunaja. Po východiskovom bode Devín je ďalšou
zastávkou Devínska Kobyla. Na tomto mieste môžete vidieť
opustenú vojenskú základňu. Potom časť trasy vedie cez
naše hlavné mesto, kade sa dostanete až na Kamzík. Na
Kamzíku, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 440 m, sa
nachádza okrem vysielača aj kaviareň, koliba i reštaurácia.
Môžeme povedať, že od tohto bodu vás už čaká ozajstná
divočina. Z Kamzíka sa trasa tiahne po červenej značke les-

ným chodníkom, ktorý vás privedie popri Bielom kríži až
k vrchu Somár. Z vrchu sa ďalej dostanete do sedla Pezinská Baba. Ak si potrebujete oddýchnuť a dopriať si občerstvenie, môžete tak spraviť práve na tomto mieste v chate
Korenný vrch. Malé občerstvenie vám padne určite vhod,
keďže vás čaká strmší výstup na Čmeľok a vyhľadávaný
vyhliadkový vrchol Sklanatú. Ak by ste sa už prvý deň radi
utáborili a načerpali sily na ďalší deň, môžete tak spraviť na
Čermákovej lúke, ktorá je neďaleko Skalnatej. Nachádza sa
tu táborisko aj prameň vody.
Pochod hrebeňmi Malých Karpát sa ďalej vinie chodníkmi cez Taricove skaly, čo je smer na Vápennú, skalnatý
hrebeň, ktorým vedie trasa ďalej. Stúpanie na samotnú
Vápennú je náročnejšie, avšak potešujúce je, že sa tu

môžete osviežiť čerstvou priezračnou vodou. Približne pol
hodiny od vrcholu sa nachádza Mesačná lúka, kde nájdete
prameň (nachádza sa priamo na značenej trase). Neďaleko
Vápennej, priamo na turistickej značke sa nachádza lúka
s názvom Klokoč, ktorú mnohí považujú za jedno z najkrajších miest. Z tohto bodu sa môžete dostať do obce Buková, avšak, ak tak urobíte, obídete najvyšší vrch Malých
Karpát – Záruby. Majte na pamäti, že Záruby predstavujú
najvyšší vrch Malých Karpát a merajú viac ako 700 metrov,
čiže na ich zdolanie budete potrebovať aj patričnú dávku
síl. Ak sa vyberiete cez Záruby, budete si aj naďalej užívať
ničím nerušenú prírodu. Naopak, ak sa rozhodnete zísť
do obce Buková, čaká vás trasa po asfaltovej ceste. Či už
sa rozhodnete pre jednu, alebo druhú možnosť, spojovací
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bod oboch trás sa nachádza za obcou (na hlavnej ceste).
Opäť pokračujete po turistickej značke, ktorá ďalej vedie
k obci Dobrá Voda a z nej až do Brezovej pod Bradlom. Po
ceste sa môžete zastaviť aj na hrade Dobrá Voda. Ak by ste
zatúžili po ďalšej dávke našej histórie, môžete z Brezovej
pod Bradlom vystúpiť k mohyle M. R. Štefánika. Turistická
trasa ďalej pokračuje cez kopaničiarske oblasti, kde natrafíte aj na Čachtický hrad, ktorý je preslávený vďaka povestiam a legendám o Alžbete Báthoryovej. Oblasť Brezovej
je aj rázcestím. V tomto mieste sa dá z hrebeňa zísť a ďalej
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pokračovať oblasťou Bielych Karpát. Avšak, ak chcete
pokračovať po hrebeňoch, za Brezovou pod Bradlom je potrebné vybrať sa po modrej značke. Tá vás neskôr privedie
do Veľkého Plešivca, ktorý vyhľadávajú turisti najmä pre
krásny výhľad, ktorý ponúka. Odtiaľ môžete zísť do obce
Čachtice alebo do obce Hrachovište.
Turistika po Hrebeňoch Malých Karpát sa dá naplánovať
na viacero dní v závislosti od toho, ktoré miesta chcete
navštíviť. Trasy si môžete stanoviť dlhšie, alebo kratšie.
Výhodou je aj skutočnosť, že zásoby si viete dopĺňať počas

pochodu, keďže trasy vedú aj cez obce, kde sú obchody.
Pár rád na záver
Keďže ide o viacdennú turistiku, určite sa na ňu poctivo
pripravte. Najdôležitejšie je poriadne sa zbaliť a poznať
trasu. Počasie na horách je premenlivé, preto si so sebou
vezmite aj teplejšie oblečenie, ktoré v prípade chladnej noci
alebo nepriaznivého počasia zahreje. Vhodné je mať pri
sebe aj pláštenku pre prípad, že by sa rozpršalo. Tiež myslite na dostatok tekutín a jedla. Veľmi dôležité je podrobne si
preštudovať mapu trasy, ktorou sa budete uberať. Najlepšie

je vytlačiť si ju, aby ste sa do nej v prípade potreby mohli
kedykoľvek pozrieť. V základnej výbave by nemal chýbať
stan, karimatka na izoláciu od zeme, spací vak, kompas
alebo buzola, mapa, nôž, zápalky, aby ste si mohli rozložiť
oheň, a niečo na podpal a nejaké to „kuchynské“ náradie
(hrnček, ešus a podobne). Zobrať si môžete aj malý turistický varič a powerbank na dobitie mobilného telefónu. Tiež
nezabudnite na lekárničku a osvetlenie.
Martina Zvolanská
Foto: www.planetslovakia.sk
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Po stopách
Rimanov –

tipy na výlety
s príchuťou histórie
Po Slovensku sa od prelomu
letopočtov do konca antiky
potulovali, či pochodovali tisíce
Rimanov. Vieme aj o niekoľkých
cisároch, ktorí prekročili rieku
Dunaj a na čele vojsk „zjednávali“
mier. Pozývame vás na pár miest
na západe Slovenska a v jeho
okolí, kde sa dodnes zachovali
viditeľné stopy Rimanov. Vyberte
sa aj vy objavovať centrá rímskeho
sveta toť za humnami a spoznajte
genia loci (ducha miesta) týchto
zákutí s nezameniteľným
podpisom obyvateľov slávnej
Rímskej ríše!
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Rytieri na Devíne 2018 (4. 8., 1. 9. – od 10.00 do 18.00 hod.)
Rytierom na jeden deň (júl až august, každý deň okrem pondelka):
Príďte si vyskúšať streľbu z luku, zmerať si sily pri tréningu rytierskych
disciplín a dozvedieť sa pri tom veľa zaujímavého z histórie.
Vedecké chodníčky na Devíne (15. 7., 19. 8.) – prehliadka hradu
s geológom, botanikom a ornitológom
Stredoveké hradné zamestnania (15. 9.)
Devínske povesti (8. 7., 12. 8., 2. 9., 16. 9. – vždy o 15.00, 16.00,
17.00 hod.)

40 www.frisko.media

Bratislava a jej okolie
Bratislavský hradný kopec je prirodzenou dominantou v bezprostrednej blízkosti Dunaja. Predpokladá sa,
že niekde v jeho širšom okolí sa mohol v antike (i skôr)
nachádzať frekventovaný brod, ktorý využívali najmä
obchodníci na Jantárovej ceste, ktorá viedla z dnešného
talianskeho mesta Aquilea až na pobrežie Baltického
mora. Z významnej polohy miesta ťažili už Kelti, ktorí
si v 1. storočí p. n. l. nechali na území hradného kopca
postaviť stavby s použitím rímskeho know-how. Jedna
z nich dokonca slúžila ako sklad s gréckymi a rímskymi
amforami, pravdepodobne naplnenými aj vínom. Podľa
niektorých bádateľov práve tu ležalo centrum keltskej
osady, ktorej názov prebral neskôr „novovzniknutý“
rímsky tábor Carnuntum. Po nedobrovoľnom odchode
Keltov nezostal kopec dlho opustený, avšak najdôležitejšie
stopy osídlenia boli zrejme zničené počas výstavby hradu
a terénnych úprav za vlády Márie Terézie.
Dnes si môžete pod nádvorím paláca pozrieť zvyšky
rímskej mozaikovej dlažby, nálezy v stálej expozícii hradu
a výstavu s najnovšími rekonštrukciami. Nálezy z archeologických výskumov z rokov 2008 – 2014 (zvyšky
rímskych stavieb) sú zatiaľ vo fáze prípravy na prezentáciu
verejnosti.
Významnými centrami s rímskym vplyvom boli aj usadlosti v blízkosti Devína i Bratislavského hradného brala
– v Stupave a bratislavskej Dúbravke. Stavba v Stupave
mala podlahové vykurovanie, kúpele s teplou vodou, farebné omietky. Dnes nie je, žiaľ, primerane prezentovaná
verejnosti, no jej miesto nálezu je vymedzené na Rímskej
ulici v Stupave. Stavba v Dúbravke bola pôvodne projektovaná ako rímsky kúpeľ, avšak chýba v nej podlahové
vykurovanie, ktoré bolo na prevádzku takéhoto účelu nevyhnutné. Bádatelia doteraz nepoznajú konečnú odpoveď,
kto si stavbu nechal postaviť a kto ju používal. Na miesto
výskumov sa môžete vybrať aj vy, pôdorys stavby nájdete
na mieste jej výskumu.
Významným centrom s rímskym vplyvom bolo aj
sídlo germánskeho veľmoža v Cíferi – Páci, ktoré bude,
dúfajme, čoskoro prezentované verejnosti. Podobné sídlo
sa podarilo odkryť archeológom na jar v roku 2018 počas
výskumu obchvatu Bratislavy.

»

»

Devín
Devínske hradné bralo bolo svojou polohou predurčené stať sa strategickým miestom na osídlenie. Archeológovia našli prvé stopy osídlenia ľuďmi
už v neolite. Počas pôsobenia Keltov bola časť brala opevnená a medzi
materiálom sa objavili aj prvé dovezené produkty z územia silnejúcej
Rímskej ríše. Na začiatku nášho letopočtu, pravdepodobne počas bojov
s germánskym kniežaťom Marobudom, začali Devín kontrolovať Rimania,
ktorí tu zanechali svoje prvé stavby, mince či súčasti vojenského výstroja.
Najväčšia stavba bola postavená najneskôr začiatkom 3. stor. n. l. a jej pôdorys pripomínajúci rímske kúpele, avšak bez podlahového vykurovania
a na kopci bez dostatku vody nedá niektorým bádateľom dodnes spávať.
Na hradnom brale a v jeho bezprostrednom okolí archeológovia identifikovali zvyšky asi 15 rôznych stavieb, ktoré boli postavené počas pôsobenia
Rimanov. Ich kontrola Devína sa končí niekedy na sklonku 4. stor. n. l.,
keď je čoraz ťažšie udržať hranice ríše pod náporom kmeňov útočiacich na
troch kontinentoch.
Dnes si z tohto obdobia môžete pozrieť zvyšky malej kamennej stavby
pripomínajúce včasnokresťanské svätostánky nad hrobmi martýrov (cella
memoriae). Nachádza sa neďaleko západnej stredovekej vstupnej brány.
A hoci sa podujatia Múzea Devín počas leta nezameriavajú na obdobie
Rimanov, ale zaostrili na stredovek, neváhame a pozývame vás aj na tieto
dobrodružné potulky históriou! Svedčia o sláve mladších období – ale, tak
to už v histórii býva, nové strieda staré, silnejšie nahrádza to, čomu dochádza dych. Úlohou histórie je však pripomínať zašlé časy slávy (aj Rimanov,
aj stredoveku), aby nič nezmizlo nenávratne v hlbinách zabudnutia.

Navštívte stálu expozíciu Slovenského národného
múzea na Bratislavskom hrade a v Archeologickom múzeu na Žižkovej ulici. Počas leta pripravilo
OZ Preliezka pre deti od 6 do 14 rokov atraktívny
denný tábor s názvom Prešporskí archeológovia.
Viac informácií na www.dennetabory/tabory/
presporski-archeologovia/

Hypotetická rekonštrukcia stavieb
v blízkosti Bratislavského hradu
(Návrh: J. Minaroviech
(ŠTÚDIO 727), M. Musilová
(MÚOP), 3D vizualizácia: J.
Šimún, (ŠTÚDIO 727)).
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Prívesok zo zlatého plechu,
s vyobrazením Viktórie a Minervy, oslavujúcich víťazstvo.
Nájdené v Rusovciach počas
archeologického výskumu Pohrebiska II, aktuálne v zbierkach
Archeologického múzea SNM.
(Foto: autorka)

Antická Gerulata a susedné Carnuntum na kópii rímskej mapy (tzv. Peutingerova mapa) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TabulaPeutingeriana.jpg

Autor: Konrad Miller / Zdroj: Ulrich Harsch Bibliotheca Augustana (upravené autorkou)

Gerulata
Územie dnešných Rusoviec leží južne od Dunaja a bolo neoddeliteľnou súčasťou Rímskej ríše. Osídlené bolo pôvodne
Keltmi, ktorí svoju usadlosť nazvali Gerulata. Rímski „prišelci“ na prelome letopočtov nadviazali na toto pomenovanie.
Antická Gerulata mala vlastný vodovod, kanalizáciu, viedla
tadeto rímska cesta pozdĺž hraníc a už od 1. stor. n. l. pri nej
sídlila aj jazdecká vojenská jednotka ochraňujúca hranice
ríše. Rímsky vojenský tábor (kastel) bol až štyrikrát prestavovaný a ležal neďaleko Dunaja, pod dnešnými Rusovcami.
Veľkosť jednotky sa odhaduje na 700 až 800 jazdcov. Vedľa
vojenského tábora bola civilná osada so zázemím a službami pre vojsko, obývaná poľnohospodármi, remeselníkmi či
rodinami vojakov. Súčasťou rímskej armády sa na sklonku
antiky stali aj obyvatelia z iných kmeňov, ktorí našli svoj
domov práve v Gerulate. Tu v neskororímskej pevnosti ich
zastihol zánik Západorímskej ríše a príchod novej epochy.
Archeológom sa počas výskumov podarilo odkryť zvyšky do42 www.frisko.media

mov, infraštruktúry i pohrebiská patriace k mestu. Výskumy
v Rusovciach prebiehajú neustále.
Dnes môžete v Múzeu antickej Gerulaty v Rusovciach
obdivovať architektonické zvyšky neskororímskej pevnosti
priamo na území múzea. Jeho súčasťou je aj budova s expozíciou venovanou rímskym nálezom z Gerulaty.

Podujatia v Rusovciach:
Archeologický výskum Katedry klasickej archeológie z Trnavy v areáli rusovského kaštieľa (júl –
august): Ak máte záujem nazrieť „do kuchyne“ archeológom, prípadne chcete na výskume brigádovať, ohláste sa
vopred na klasarch@truni.sk a dohodnite si termín.
Rímske hry 2018 – 21. ročník; LIMES Day 2018 – 5.
ročník (obe 8. 9.)

Územie dnešnej Bratislavy
a jej bezprostredného
okolia malo pre Rimanov
strategický význam. Južne
od Dunaja, na území
provincie Pannonia ležala
na území dnešného Čunova
aj poľnohospodárska
usadlosť (villa rustica).
Najvýznamnejším centrom
celej oblasti bolo hlavné
mesto provincie Pannonia
Superior – Carnuntum.
Carnuntum
Rímske Carnuntum leží dnes
pod rakúskymi obcami Bad
Deutsch-Altenburg a Petronell. Rimania sa v oblasti usadili
v prvých desaťročiach n. l. a z Carnunta vytvorili dôležitú základňu
pre spravovanie ríše aj svoje ďalšie
výboje. Tvorili ho dve samostatné
časti – vojenské a civilné mesto,
obkolesené poľnohospodárskymi
usadlosťami, pohrebiskami a nad
mestom na kopci Pfaffenberg bola
významná svätyňa Jupitera Dolichenskeho (dnes tam vidieť neprehliadnuteľný kameňolom). Pod
vojskom pôsobila aj časť špecializovanej dunajskej flotily. Vojaci
légie v Carnunte prehlásili v tomto
meste za cisára Septimia Severa (v roku 193 n. l.) a určili tak
smerovanie Rímskej ríše na ďalšie
desaťročia. Významným míľnikom
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»
Podujatia v Carnunte:
Festival neskorej antiky (12. – 15. 8.): Počas festivalu
ožijú v antickej štvrti rímske tradície. Viac ako 100 protagonistov podujatia living history bude žiť životy rímskych
vojakov, vysokých úradníkov, ale i civilov: remeselníkov,
hudobníkov, ba i príslušníkov barbarských kmeňov.
bolo aj stretnutie cisárov v roku 308 n. l., kedy si záujemcovia o vplyv rozdelili časti ríše medzi sebou. V polovici 4.
storočia n. l. bolo mesto poškodené zemetrasením a významnú úlohu zohralo v bojoch proti Sarmatom a Kvádom.
Na návštevu rímskeho Carnunta si rezervujte celý deň.
Exponáty sú vystavené v samostatnej expozícii v Museum
Carnuntinum (Bad Deutsch-Altenburg), rekonštrukciu rímskeho mesta vrátane kúpeľov a súkromných domov nájdete
v open air parku (Petronell). Môžete navštíviť amfiteáter

vojenského tábora s vlastnou expozíciou a po krajine sú
rozptýlené a označené ďalšie doklady rímskej prítomnosti
(amfiteáter civilného mesta, Pohanská brána/Heidentor).
Na jar 2018 bola spustená aj možnosť virtuálnej
prehliadky mesta vďaka novej aplikácii dostupnej na stránke
múzea. Pri prehliadke sú počas niektorých hodín
k dispozícii aj slovenskí sprievodcovia (viac na stránke múzea www.carnuntum.at/sk).

Vedeli ste?
l Limes Romanus (rímsky obranný systém hraníc) na Slovensku žiada o zápis svetového dedičstva UNESCO.
l Rimania posielali vojenské jednotky slúžiť vždy ďaleko od domoviny (aj preto), aby neváhali so zásahom voči domácim obyvateľom v prípade, ak to situácia vyžadovala.
l Rímsky cisár Valentinian zomrel 17. 11. 375 n. l. neďaleko Komárna (v sídle pri Brigetiu) na infarkt, keď s ním
prišli Germáni zjednávať mier a predstavili mu svoje podmienky.
l Na brale pod Trenčianskym hradom zanechala rímska jednotka pod vedením Marca Valeria Maximiana vytesaný
nápis, keď tu v roku 179/180 n. l. zimovali. Veliteľ bol osobne ocenený Marcom Aureliom a Commodom. Nápis je
dnes viditeľný z letnej terasy hotela Elisabeth. Podchod vedúci k hotelu bol v nedávnej minulosti doplnený graffitmi
s jazykovými mutáciami nápisu v latinčine, angličtine, nemčine a slovenčine.

44 www.frisko.media

Miroslava Daňová, Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita v Trnave Foto: atelier olschinsky
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Ak nie ste
prirodzený,
divák vám
neuverí
Vyštudoval angličtinu – históriu, brat Rasťo mu
vybral budúce povolanie tým, že ho upozornil na
konkurz, keď v STV hľadali hlásateľov. Začínal
s veľkými hlásateľskými hviezdami a o niekoľko
rokov sa sám stal vzorom pre mladých
žurnalistov, ktorí chcú byť moderátormi
spravodajstva. Friško sa rozpráva s čerstvým
držiteľom diváckej ceny Osobnosť televíznej
obrazovky – moderátorom spravodajstva RTVS
ĽUBOMÍROM BAJANÍKOM.
46 www.frisko.media

Začiatky sú všade ťažké a v televíznom biznise to
zrejme platí dvojnásobne, nie?
Máte úplnú pravdu. Začal som v roku 1996 ako externý
hlásateľ. Môj brat si všimol vo vysielaní, že STV vyhlasuje konkurz, tak mi o tom povedal – a ja som sa prihlásil.
V prvom kole som musel napísať sloh Úloha externého hlásateľa v STV. Netušil som, že by som sa mohol dostať ďalej.
Na konkurze bolo vtedy vyše 300 ľudí. Napokon som sa
dostal do druhého kola na kamerové skúšky a o niekoľko
dní mi televízia oznámila cez internát, aby som sa ozval.
Tak som z búdky zavolal a oznámili mi, že som vyhral
konkurz a stal som sa externým hlásateľom STV. Ujala sa
ma vtedajšia veľká hlásateľská hviezda Norika Beňačková
a všetko ma učila. Začal som robiť ranné a popoludňajšie
služby. Večerné boli vtedy pre najväčších profesionálov,
tam som ako začiatočník robiť nemohol. Keď som skončil
školu, stal som sa režisérom denného vysielania, ktorý bol
zodpovedný za to, aby všetko išlo do vysielania podľa plánu a programu. Vtedy nebolo vysielanie zautomatizované
ako dnes. Fascinovala ma technika, vedel som, ako sa strihá, ako fungujú prehrávacie stroje. Upútavky na programy
sme napríklad zaraďovali do vysielania my na základe času
a istej dramaturgie. Boli sme výborný kolektív. V roku
2001 som dostal ponuku ísť do spravodajstva STV. Trochu

som sa toho bál, ale mnoho ľudí ma presviedčalo, aby som
to skúsil. Tak som začal robiť ako zahraničný redaktor
a moderátor spravodajstva STV.
Takže na spravodajstvo ste boli pripravený z hlásateľne, nie? Ideálna škola.
To vôbec nie, pretože spravodajstvo je úplne iný formát.
Začiatky boli zasa iné, pretože štýl sprostredkúvania informácie je iný. Základom je síce tiež prirodzenosť, ale prejav
je o niečo ráznejší a orientovaný skôr na informácie.
Moderovanie, vrátane toho spravodajského, sa ale vyvíja,
dnes sa správy čítajú trochu inak ako pred rokmi. Veľkou
školou bola práca redaktora zahraničného spravodajstva
pod vedením vtedajšej šéfky zahraničnej redakcie Eleny
Malickovej. Naučila ma základy redaktorskej práce, ktorú
využívam dodnes.
Nie ste len moderátor hlavného spravodajstva.
Videla som vás aj v rozhovoroch, ktoré ste robili so
známymi ľuďmi, alebo aj vo volebnom vysielaní. Je
to náročnejšie?
Denné správy sú zvyčajne pripravené niekoľko hodín
dopredu. Iste, aj tam sú niekedy zmeny na poslednú chvíľu,
ale nie také zásadné ako počas mimoriadneho vysielania.
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Keď vysielame volebné štúdiá, okrem základných bodov
je scenár veľmi voľný. Vyvíja sa to podľa času, výsledkov,
podľa stanovísk politikov, ktoré prinášame každú chvíľu,
a musíme okamžite reagovať, v duchu formulovať otázky.
Ešte náročnejšia je situácia pri prezentovaní napríklad
volebných výsledkov vo virtuálnom štúdiu, kde sa musíte
naučiť pohybovať v zelenej ploche, hovoriť o výsledkoch,
ktoré vy v skutočnosti nikde nevidíte.
Ale vy nerobíte len relácie, ktoré sa týkajú len spravodajstva, však?
Pred rokmi som robil program Naša Európa, kde sme
hovorili o tom, ako sa žije ľuďom v iných krajinách Únie.
Ďalej relácie duchovného charakteru Sféry dôverné. Teraz
pracujem na programe SK dejiny. Ako milovník histórie ju
robím pre ľudí, ktorí sa snažia o našich dejinách dozvedieť
čo najviac. Množstvo ohlasov ma presvedčilo, že mnoho
ľudí história priťahuje. Tento rok, takzvaný osmičkový,
dostala relácia niekoľko príležitostí a dokázali sme, že aj
dejiny sme schopní prezentovať zaujímavým a atraktívnym
spôsobom. No a v neposlednom rade veľmi rád spolupracujem aj s Českou televíziou, napríklad pri oceneniach
Trebbia, ktoré sú ocenením pre umelcov a mecenášov
umenia.
Čo vaše vzory?
Uznávam kontinuitu, teda mojím vzorom boli ľudia,
ktorí pracovali predtým v spravodajstve STV alebo v iných
zložkách. Je ich nesmierne veľa, od každého som si vzal
niečo, prípadne z jeho práce. Veľa dobrých moderátorov
je v BBC, CNN, ale aj v českých televíziách alebo v Poľsku.
Ovládam poľštinu, tak sledujem aj poľské televízne stanice.
Mimochodom, na naše pomery majú aj v štátnej televízii
oveľa uvoľnenejších moderátorov spravodajstva.
Tento rok ste získali sošku, o ktorej snívajú všetci,
ktorí sú na televíznej obrazovke – OTO. Boli ste prekvapený?
Áno, ocenenie bolo prekvapujúce, pretože už som bol
niekoľkokrát medzi nominovanými, ale – povedzme si
úprimne – väčšinou diváci poznajú ľudí z komerčných
televízií. Vnímam to teda pozitívne a ako ocenenie nielen
moje, ale aj pre mojich kolegov. Každé správy sú totiž
48 www.frisko.media
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kolektívne dielo redaktorov, dramaturgov, celej posádky
v réžii, kde je viac ako tucet profesií. Bolo by teda nespravodlivé hovoriť, že tá cena je len a len moja. Všetkým
divákom, ktorí si dali tú námahu a hlasovali, ďakujem.

50 www.frisko.media

A tie rozhovory so známymi ľuďmi?
Jaj áno, každý je niečím špeciálny. Som veľmi hrdý na
rozhovor s dalajlámom a dánskou kráľovnou Margarétou
II. Niektoré sa musia odvysielať v ten deň, niektoré majú

dlhšiu postprodukciu a môžete ich spracúvať dlhšie. Iné
rozhovory striháme do Správ a komentárov, prípadne
spracúvame aj na kratšie formáty do hlavných správ. Veľká
časť je v angličtine, takže súčasťou mojej práce je aj využitie tohto svetového jazyka. Pomohlo mi, že okrem histórie
bol mojím druhým študijným odborom na vysokej škole
práve anglický jazyk a literatúra.
Bohdana Bohušová
Foto: archív Ľ Bajaníka
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Hippie Panda
Couple –
ako za 15 mesiacov
precestovať 23 krajín
Cestovateľský pár, ktorý sa rozhodol na vyše roka opustiť
zabehnuté stereotypy a svoje zamestnania, precestoval
kus sveta – od Japonska až po Antarktídu. BARBARA
SISKOVIČOVÁ a DAVID UNTERMÜLLER si svoje cestovateľské
zážitky a skúsenosti nenechávajú len pre seba. Pre friško sme
sa s Barbarou rozprávali o tom, ako ich cestovanie začalo, čo
považujú za top 10 hajlajtov na ich trase a na čo by ste pri ceste
za hranice všednosti mali myslieť aj vy.
52 www.frisko.media
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Japonsko, mesto Kyoto

Filipíny Palawan

Indonézia, Bali
Ako sa z Barbary a Davida stala cestovateľská dvojica
známa ako Hippie Panda Couple?
Obaja máme 29 rokov a pred tromi rokmi sme sa náhodne
zoznámili na festivale Pohoda. Len tak sme išli oproti sebe,
začali sme sa baviť o koncerte – preskočila iskra a odvtedy
sme spolu. Hoci ja pochádzam z malej dedinky Nová Lesná
vo Vysokých Tatrách a David je z Humenného, v nás oboch
žila túžba po cestovaní. A na čo možno každý sám nemal
odvahu, spoločne sme hravo dokázali! Našu cestovateľskú
dvojicu sme nazvali Hippie Panda Couple – ja som tá, čo je
Hippie – vyznávam lásku, mier a pokoj. No a David je Panda.
Raz v lete sa zabudol namazať krémom na tvár a celý čas mal
nasadené okuliare. Výsledok si asi viete predstaviť – obrovské biele kruhy okolo očí, červený zvyšok tváre a čierna brada, čistá panda! Táto prezývka mu prischla a Hippie Panda
Couple bola na svete.
Váš život sa asi delí na pred a po cestovaní svetom.
Čomu ste sa venovali predtým a kedy sa odštartovalo
vaše vyše ročné cestovanie?
Ja som pracovala dva roky ako lekárka v Rakúsku a David ako informatik pre jednu firmu v Bratislave. 6. októbra
2016 sme nasadli do lietadla smer Japonsko, kde sa naša
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dobrodružná cesta začala. Na Slovensko sme sa vrátili 18.
decembra 2017 z Antarktídy.
Kade viedla vaša cesta – ktoré krajiny ste navštívili?
Naše cestovanie môžeme rozdeliť na ázijskú a juhoamerickú etapu. V Ázii sme okrem Japonska navštívili Južnú
a Severnú Kóreu, Čínu, krajiny juhovýchodnej Ázie ako
Vietnam, Kambodža a Thajsko, zastavili sme sa v Malajzii,
pozreli si Brunej a malajzijské Borneo, pobudli zopár dní na
ostrove Bali a túto časť našej dobrodružnej cesty sme zakončili na Filipínach, na ostrove Palawan. Po Ázii sme boli celý
mesiac doma, kedy sme na základe skúseností zmenšili naše
batohy na polovicu, zobrali len to najnutnejšie a odleteli na
Kubu. Tam sa začala juhoamerická časť cesty. Trvala dokopy
až deväť mesiacov a prešli sme časť centrálnej Ameriky,
Kostariku a Panamu a potom sme cestovali cez Kolumbiu,
Ekvádor a Galapágy, Peru, Bolíviu, Paraguaj, Uruguaj a Argentínu. Nakoniec sme skončili až na Antarktíde, odkiaľ sme
sa vracali cez Čile domov.
Bolo jednoduché odhodlať sa a vyraziť? Ak ste vopred
mali strach, tak z čoho?
Priznáme sa, že zrealizovať náš cestovateľský nápad

David s lemurom:
Čína, Šanghaj

Južná Kórea, ostrov Jejudo

Severná Kórea,
hlavné mesto Pchjongjang

nebolo vôbec jednoduché. Obidvaja sme mali zabehnutý
systém, svoju komfortnú zónu a do toho všetkého sme sa
museli popasovať aj so strachom našich rodín – neboli veľmi
nadšení. No odhodlanie odísť a zažiť to dobrodružstvo, na
ktoré budeme spomínať do konca života, bolo ďaleko väčšie
ako strach z neznámeho.
Všetko ste mali naplánované vopred, alebo aj ad hoc
na ceste? Bola vaša cesta dramatická – postretli vás
aj prudké zmeny plánu, nečakané udalosti a zvraty
uprostred cesty?
Plán cesty sme nemali vôbec daný, okrem prvých dvoch
týždňov v Japonsku. Potom sme si už vyberali krajiny
a miesta podľa momentálnej nálady. Ak sme boli unavení
z ruchu veľkomiest a chceli sme si oddýchnuť, načerpať energiu, stiahli sme sa do prírody. Ak nám naopak chýbala kultúra, dobré jedlo, či káva, vyhľadávali sme gurmánske pôžitky,
navštevovali múzeá a galérie, alebo sa len tak prechádzali
uličkami a nasávali atmosféru jednotlivých destinácií. Celú
cestu sme prešli v podobnom duchu. Vždy, keď sme prišli do
nejakej krajiny, naštudovali sme si, čo by sme si v nej mohli
pozrieť, a podľa toho, čo nás zaujalo, sme aj prispôsobili
čas, ktorý sme tam strávili. Napríklad v Kolumbii sme boli

dokopy až päť týždňov, pretože sme sa tam cítili veľmi dobre.
Bolo to hlavne vďaka domácim, ktorí boli priateľskí a otvorení. Bežne sme sa bavili alebo zdravili s cudzími ľuďmi na
ulici. Čo je možno trocha šokujúce, keďže ešte veľa ľudí má
zafixovanú Kolumbiu ako nebezpečný štát. Avšak oni sa veľmi snažia očistiť svoju povesť a sú veľmi otvorení turizmu.
Preto si myslíme, že Kolumbia bude v budúcnosti patriť, tak
ako Peru alebo Argentína, k najnavštevovanejším krajinám
Južnej Ameriky. V Ázii sme boli dokopy skoro päť mesiacov,
a preto sme strávili v daných krajinách menej času. Vtedy
nám to však tak vyhovovalo. V juhovýchodnej Ázii sa dostanete všade pohodlne, je tam perfektná klíma, cestovanie
nie je také náročné. Preto sme boli schopní vidieť veľa vecí
za krátky čas. Myslíme si však, že to záleží od preferencií
konkrétneho človeka. Sú ľudia, ktorí si radi všetko naplánujú
vopred a vydajú sa presne po tej trase, a potom sú takí ako
my, ktorí sa nechajú prekvapiť a dokážu meniť a prispôsobovať svoju cestu novým okolnostiam. Nám sa stalo napríklad
to, že sme dva naplánované týždne v Kambodži skrátili na
jeden. Ľudia sú tam stále poznačení revolúciou Červených
Kmérov, v ktorej zomrelo veľmi veľa nevinných ľudí hlavne
z radov inteligencie. To utrpenie tam je ešte stále prítomné,
nehovoriac o tom, aká je táto krajina chudobná a ako musia
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Brunej, mesto Bandar Seri Begawan

Na ceste k Laguna Colorada, Bolívia
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ľudia bojovať o prežitie. Veľmi nás zasiahlo, keď sme videli
tú chudobu na vlastné oči... Už sme sa nedokázali pozerať na
to, v akých biednych podmienkach tam žila veľká časť ľudí.
Bolo nám to veľmi ľúto, pretože sme im všetkým nemohli
pomôcť.
Koľko vás vyšlo toto cestovateľské dobrodružstvo?
Ako ste sa na tak veľké vzdialenosti presúvali, na čom
sa dalo ušetriť?
Celá cesta nás stála dokopy 22-tisíc eur na osobu. Bolo by
to menej, ak by sme si nedokupovali techniku a nezaplatili
šesťtisíc dolárov za výlet na Antarktídu. Peniaze, ktoré sme
investovali takýmto spôsobom, sme si ušetrili z predchádzajúcich pracovných postov. Počas cesty sme využívali
hlavne pozemnú dopravu ako autobusy, vlaky, dokonca sme
aj stopovali. Tento variant bol omnoho lacnejší ako letecká
doprava, hoci sme aj lietali, keď sme mali pred sebou väčšie
vzdialenosti. Snažili sme sa zjednávať ceny všade, kde sa dalo
– na výletoch, pri nakupovaní, či požičiavaní auta. Aj päť eur
je dobrý peniaz – za to sa môžete najesť do sýtosti napríklad
vo Vietname. V Južnej Amerike sme si často varili. Hľadali
sme lacnejšie ubytovanie. Nám stačila čistá posteľ a teplá
sprcha. Všetky výlety sme sa snažili riešiť sami. Nechodili
sme cez lokálne cestovné agentúry. Tie sme využili len na
miestach, kde by sme inak sami nemohli ísť. Ako napríklad
Národný park Corcovado v Kostarike, Soľné jazerá v Bolívii, či plavenie sa po rieke Kinabatangan na malajzijskom
Borneu. Skúsili sme si takisto aj couchsurfing v Japonsku,
kde sme bývali zhodou okolností u jedného Inda, ktorý tam
pracoval. Vždy sme hľadali spôsoby, ako ušetriť. Keď sme
vedeli, že budeme v drahej krajine (napríklad Južná Kórea),
snažili sme sa obmedziť, keď sme boli napríklad v Ekvádore,
kde majú veľmi lacné potraviny, chutné ovocie a zeleninu,
dopriali sme si viac.
Čo bolo pre vás sklamaním, ktoré miesta vás nepríjemne prekvapili?
Najväčším sklamaním bolo určite Borneo. Naša predstava
o mieste, kde bude len džungľa, sa rozplynula hneď po našom
príchode. Namiesto nej tam boli všade palmové plantáže.
Borneo je totiž najväčším vývozcom palmového oleja na
svete a mnoho plantáží vzniklo na úkor dažďového pralesa.
Preto sa priestor pre život daných živočíchov zmenšuje, tak-

Na čo nezabudnúť a na čo sa pripraviť

A

k sa vyberiete do exotických krajín, nezabudnite na dve
najpodstatnejšie veci – očkovanie a cestovné poistenie.
My sme absolvovali kompletné očkovanie pre Južnú
Ameriku a Áziu – žltačka, tetanus, besnota, japonská encefalitída,
týfus a žltá zimnica. Nič sme nenechali na náhodu a možno aj
vďaka tomu, ako sme pristupovali k svojmu zdraviu, sme nikdy
nemali na cestách nejaký zdravotný problém. Všetky potrebné informácie ohľadom očkovania vám poskytne aj Oddelenie tropickej medicíny v Bratislave, či v Banskej Bystrici, kde vám nastavia
aj presný očkovací plán. Čerpala som veľa informácií aj zo stránky
www.cdc.gov, kde nájdete, aké očkovania sa odporúčajú v daných
krajinách, ako sa chrániť proti komárom, či v akých oblastiach
sa nachádza malária. Poistili sme sa na celý rok, dokonca sme si
pripoistili aj extrémne športy a turistiku. Oproti iným krajinám sú
u nás stále lacnejšie ako napríklad v Severnej Amerike.
Dôležité je dávať si pozor aj na zdravie počas cestovania.
Informovať sa, kde sa dá piť voda z vodovodu a kde nie. Zdržiavať
sa mäsitých jedál, pretože nikdy neviete, v akých podmienkach
sa dané mäso predtým nachádzalo. To platí hlavne pre tie menej
rozvinuté krajiny. Pitnú vodu z vodovodu sme pili len v Japonsku, v Južnej Kórei a vo väčších mestách Južnej Ameriky ako
Buenos Aires, Medellin, či Bogota. Inak sme si stále kupovali
vodu, dokonca na Kube sme si fľaškovou vodou aj umývali zuby.
Mali sme pri sebe aj malú lekárničku prvej pomoci, na podporu
imunity sme používali vitamín C a olej z rakytníka.
Čo sa týka bezpečnosti, my stále radíme ľuďom, aby neboli
paranoidní, ale vigilantní. Je dôležité dávať si pozor všade, kam
cestujete. Či je to Európa, Ázia alebo Južná Amerika. My sme sa
na ceste nesnažili budiť pozornosť. Nenosili sme drahé šperky.
Keď sme si niečo odfotili alebo natočili, fotoaparát sme schovali
do tašky. V noci sme nechodili pešo a cez deň sme sa vyhýbali podivným uličkám. Vo veľkých mestách sme využívali hlavne Uber,
čo bol pre nás asi ten najlepší a najbezpečnejší variant. Cestovali
sme počas dňa a keď už sme išli v noci, tak len overenou autobusovou spoločnosťou alebo vlakom. Čo veľmi pomáha, je pýtať sa
aj domácich. Oni presne vedia, kde je to bezpečné a kde nie.

Na cestách je vždy dobré mať nejakú finančnú rezervu. My
sme mali 1 000 dolárov pre prípad, že by sme súrne potrebovali
zaplatiť letenku domov alebo na nejakú inú vážnu situáciu. Inak
sme vo svete nikdy nemali problém s platobnými kartami. Vždy,
keď sa dalo, sme platili kartou. Okrem toho sme mali malú sumu
v lokálnej mene.

Ubytovanie sme si hľadali v Ázii hlavne cez Booking alebo
Agodu. Mimo sezóny môžete mať ubytovanie napríklad v Kambodži aj za 7 dolárov na noc. Čo sa týka Južnej Ameriky, tam sme
využívali hlavne Airbnb. Takto sme bývali aj s domácimi, ktorí
nám dali nejaké tipy, čo by sme mali na danom mieste vidieť, ale
hlavne nám poradili, ktorým miestam sa máme vyhýbať.
Určite nezaškodí naučiť sa zopár všeobecných fráz jazyka danej
krajiny. Môžete tak nadviazať kontakt s domácimi. Avšak v juhovýchodnej Ázii, Malajzii, na Borneu, Bali, či Filipínach sa bez
problémov dorozumiete po anglicky. Horšie je to v Číne a v Japonsku. Tam nám pomáhal náš prekladač, ktorý sme mali v telefóne. V Južnej Amerike sa oplatí mať aspoň základy španielčiny,
keďže ľudia tam tiež nevedia dobre po anglicky. My sme predtým
vôbec nevedeli po španielsky, ale na ceste po Južnej Amerike sme
pochytili základy – to nám stačilo, aby sme sa dozvedeli, čo sme
potrebovali.
Ak cestujete mimo Európy, treba sa pripraviť aj na kultúrny šok. Každý národ má určité špecifiká, ktoré sa treba naučiť
tolerovať. Japonci si veľmi potrpia na slušnosť, a preto je dôležité pokloniť sa so zopnutými rukami, napríklad ak sa chcete
poďakovať za jedlo v reštaurácii alebo za nejaký nákup. V Číne sa
treba pripraviť na to, že veľa ľudí – hlavne pri jedle – vydáva rôzne
zvuky. V Bolívii si vás zas ľudia nepustia veľmi k telu. Každý
národ má iné zvyky, ktoré sa môžu zdať iným ľuďom čudné. Aj
vďaka nášmu cestovaniu sme sa naučili oveľa viac tolerovať iných.
V konečnom dôsledku sme všetci len ľudia, z mäsa a kostí. Tak
prečo by sme mali medzi sebou robiť rozdiely?
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že pomaly vymierajú. Vďaka tejto skúsenosti pri nakupovaní
viac sledujeme, ktoré produkty obsahujú palmový olej a ktoré nie. Je veľmi veľa polotovarov, sladkostí, ale aj kozmetiky,
kde sa nachádza.
Čo vtipné, dojemné si zo svojich ciest pamätáte?
Vtipné momenty sme mali hlavne medzi sebou. Keďže sme
boli stále spolu, mali sme čas dôkladne sa spoznať. Často sme
sa nechali len unášať dobrou náladou, veľa sa smiali a užívali
si to. Obidvaja máme rovnaký humor, ktorý nám veľakrát
pomohol prekonať ťažšie situácie na ceste. Asi najdojemnejší
moment sme mali na ostrove Palawan. Keď sme smerovali
do jedného mesta na motorke a všimli sme si, že máme defekt. Zastavili sme na ceste a zhodou okolností neďaleko od
nás bola taká malá chatrč, v ktorej bývala desaťčlenná rodina.
Hneď sa ponúkla, že nám defekt opraví. Nám o to viac stislo
srdce, keď sme videli, v akých úbohých podmienkach žila
táto rodina. Pritom všetci jej členovia boli ochotní pomôcť
nám bez toho, aby od nás niečo žiadali. Vtedy sme si uvedomili, aké máme šťastie, že pochádzame z Európy a že sme
dostali možnosť rozvíjať sa. Nie každý má tie isté podmienky
ako my.
Ako sa zmenil váš pohľad na rodné Slovensko po tom,
ako ste precestovali kus sveta? Čo by ste chceli Slovákom odkázať?
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Quilotoa lagúna, Ekvádor

Začali sme si naše Slovensko viac vážiť a už vieme, že u nás
to nie je až také zlé. Sme veľmi vďační za to, že pochádzame
práve zo Slovenska. Vďační sme aj za svojich rodičov, ktorí
sa o nás starali a poskytli nám úžasné vzdelanie. Cítime
potrebu na sebe tvrdo pracovať a zbierať skúsenosti, aby sme
jedného dňa aj my pomohli nášmu Slovensku. Chceli by sme
všetkým odkázať, aby sa nebáli cestovať. Je to tá najlepšia
investícia, ktorú pre seba môžete spraviť. Pomôže vám to
lepšie pochopiť seba a ostatných.
Zmenilo vám cestovanie pohľad na našu planétu
a ľudí?
Až po určitom čase, keď sme teraz doma, sme si uvedomili,
ako nás samotná cesta zmenila. Stali sme sa omnoho pokornejší a viac si vážime veci ako kvalitne strávený čas s rodinou
a priateľmi, dobré jedlo, domáce pohodlie, úprimný smiech,
či všelijaké iné malé momenty, ktoré robia naše dni krajšími.
Netrápime sa minulosťou, nebojíme sa budúcnosti, snažíme
sa žiť práve tu a teraz. Samozrejme, aj my stále plánujeme
a meníme, ale berieme život taký, aký je, a prijímame výzvy,
ktoré nám prináša. Aj vďaka ceste sme omnoho priebojnejší a silnejší a už vieme, že nech sa deje čokoľvek, vždy
sa dá nájsť riešenie na akúkoľvek situáciu. Omnoho viac si
vážime prírodu a snažíme sa jej aj my pomáhať. Zaujímame
sa o separáciu odpadu, o životný zero waste štýl, či udržateľnú módu. Nie je nám jedno, akým smerom sa náš vzťah

Bogota

Galapágske ostrovy, Kolumbia

k prírode posunul a ako momentálne trpí hlavne vďaka nám.
Veríme, že aj naším pričinením jej v budúcnosti pomôžeme.
Aký bol pre vás návrat domov? Momentálne pracujete? Aké sú vaše ďalšie cestovateľské plány?
Na Antarktíde sme pocítili, že sme dosiahli svoj cieľ, a už
sme sa veľmi tešili domov, na rodinu a priateľov. Prišli sme
tesne pred Vianocami, tak sme si ich o to viac vychutnali.
Trvalo nám určitú dobu, kým sme spomalili a uvedomili
si, že sme na jednom mieste. Na tej ceste sme boli schopní
cestovať aj osemnásť hodín autobusom, vyspať sa na letisku,
vydržať bez jedla a vody, prekonať rôzne zmeny v počasí.
Preto sme si po príchode domov začali viac vážiť komfort, či
sladké ničnerobenie. David momentálne zmenil zamestnanie
a začal pracovať pre inú firmu. Ja si ešte nechávam čas, kým
sa vrátim späť k medicíne. Organizujeme cestovateľské besedy po Slovensku, zatiaľ sa konali v Nitre, Bratislave, Trnave,
Žiline, Poprade, Prešove, Košiciach a v Humennom. Venujeme sa rozvoju našej značky Hippie Panda Couple, striháme
ešte videá z cesty, ktorých máme neúrekom, selektujeme fotky a snažíme sa hovoriť náš príbeh tu doma, na Slovensku.
Momentálne sa pripravujeme na poslednú časť našej cesty.
Pôjdeme sa pozrieť do Ruska, Singapuru, Indonézie a na Srí
Lanku. Bude to taká naša bodka na záver.

Panamský prieplav

Havana, Kuba

Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: archív Hippie Panda Couple
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Top 10 miest

Hippie Panda Couple z ich cesty:

Na 1.

mieste kraľuje Antarktída. Je to
miesto, kde sa ešte stále veľa ľudí
nedostane, nie je tam žiadny mobilný signál a tá scenéria je dych berúca. Všade okolo vás sú vysokánske hory vystupujúce priamo z mora, obrovské plávajúce
ľadovce, mnoho tučniakov, tuleňov, či zvedavé veľryby. Môžete
tam navštíviť aj bývalú britskú výskumnú stanicu, ktorá teraz
slúži ako múzeum a obchod so suvenírmi. Ak chcete mať peknú
pamiatku na celý život, práve odtiaľ pošlite pohľadnicu domov.
Alebo sa kajakujete v zamŕzajúcom mori, či spíte pod holým
nebom priamo na Antarktíde. Je to miesto, ktoré sa raz za život
určite oplatí vidieť.

2.

miesto by sme dali Galapágskym ostrovom. Je to jedinečné miesto s nádhernou faunou a flórou, kde človek
je len návštevník, hlavné slovo tu majú zvieratá. Na
ostrovoch stretnete mnoho lenivých tuleňov, bojazlivé iguany,
či gigantické korytnačky. Najviac nás tam oslovilo asi to, že tie

väťhodinový trek na lagúnu Cerro Torre, no nemali sme šťastie
na počasie, keďže nám stále pršalo a bola zima. Ale cesta k tej
lagúne aj tak stála za to!

10.

Keď sme tam boli, bola tam zima, veľmi fúkalo, žiadna známka civilizácie. Pripadali sme si ako na inej planéte a práve toto
miesto bolo najväčším dobrodružstvom našej cesty.

5.

8.

miesto u nás vyhráva amazonská džungľa v Peru. Päť
dní sme strávili v malej dedinke s názvom Libertad, kde
ľudia mali elektrinu len od piatej poobede do deviatej večera. Žiaden internet, žili len z lokálnych surovín, ktoré si sami
vypestovali. Náš turistický sprievodca nám bol k dispozícii 24
hodín, 7 dní v týždni a bol hotovou chodiacou encyklopédiou.
Vysvetľoval nám, aké liečivé rastliny nájdeme v džungli, aké
živočíchy sú typické pre danú oblasť, aké ovocie tam môžeme
ochutnať.

6.

9.

miesto u nás získava argentínska časť Patagónie, kde
sme navštívili obrovský ľadovec Perito Moreno a oblasť
El Chaltén. Práve oblasť El Chaltén sa nám veľmi páčila,
pretože je tam mnoho turistických trás ponúkajúcich krásne
pohľady na rozmanité pohorie Ánd. My sme absolvovali de-

7.

10.

zvieratá tam vôbec nemali strach z ľudí a žili si taký svoj spomalený bezstresový život.

3.

4.

miesto má Quilotoa lagúna, ktorá sa nachádza v Ekvádore. Pôvodne to bola sopka, ktorá spadla a z ktorej sa
vytvorilo nádherné jazero azúrovej farby. Neodporúča
sa v ňom plávať, pretože obsahuje veľa síry, ale zato kajakovať sa
tam môžete, koľko len chcete. Táto lagúna je situovaná vo výške
4 000 m n. m, takže sa treba pripraviť na výškovú chorobu,
ktorú však zmierni čaj z koky.
miesto patrí ostrovu Palawan, ktorý je na Filipínach.
Tam sme strávili až dva týždne a prešli si ho na motorke. Objavili sme veľa pláží, ktoré sme mali len pre seba.
Potápali sme sa s korytnačkami a chytali morské hviezdice. Je
to miesto, kde sú asi tí najmilší a najusmievavejší ľudia v celej
Ázii a kde ešte nedorazil silný turizmus. Nájdete tam posledné
zvyšky nedotknutej prírody. Je to ideálne miesto na oddych.

miesto si určite zaslúži Bolívia. My sme si požičali auto
a rozhodli sa ísť na koniec sveta v Bolívii, na lagúnu
Colorada (Červená lagúna) a lagúnu Verde (Zelená
lagúna), ktoré patria k tým najnehostinnejším miestam na svete.

miesto obsadil Národný park Corcovado v Kostarike.
V parku sú miesta, kde ešte ľudská noha nikdy nevkročila, a vláda sa usiluje o to, aby to aj tak ostalo. Človek tam
môže stretnúť rôzne druhy opíc, ba dokonca tapíra. Pre nás bolo
vzrušujúce a veľmi obohacujúce vidieť všetky tie zvieratá v ich
prirodzenom prostredí a pozorovať, ako sa správajú.
miesto patrí vulkanickému ostrovu Jejudo, ktorý sa nachádza neďaleko Južnej Kórey. Mnoho domácich sa sem
chodí zrekreovať. Ponúka menej náročnú turistiku na
horu Hallasan, či návštevu lávových tunelov. Takisto sa môžete
trajektom odviezť na veľmi malý ostrov Udo, ktorý sa nachádza
asi hodinku od ostrova Jejudo. Celý sa dá prejsť pešo za niekoľko
hodín.

miesto sme venovali ostrovu Cayo Coco na
Kube, ktorý je výnimočný tým, že má krásne
biele pláže a azúrové more a je ako stvorený na
sladké ničnerobenie.
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PODUJATIA
ZÁPADNéhO
SLOVENSKa,

Na KTORýCh NEMôžETE ChýBaŤ
Ilustračné foto
BODY ZÁUJMU UBYTOVANIE
a GaSTRONÓMIa CYKLOTRaSY
MESTÁ a OBCE REGIÓNU OBČIaNSKa
VYBaVENOSŤ VZDELÁVaNIE PODUJATIA
REGIONÁLNI PRODUCENTI BODY ZÁUJMU
UBYTOVaNIE a GaSTRONÓMIa CYKLOTRaSY
ČLÁNKY MESTÁ a OBCE REGIÓNU OBČIaNSKa
VYBaVENOSŤ VZDELÁVaNIE REGIONÁLNI
PRODUCENTI ČLÁNKY BODY
ZÁUJMU UBYTOVANIE
a GaSTRONÓMIa
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Vymeňte klasické kúpaliská
za bio kúpaliská
a prírodné kúpaliská
Vysoké teploty, dlhé letné dni a slniečko svietiace počas leta priam lákajú
na to, aby sme voľné chvíle trávili pri vode. Kúpaliská praskajú vo švíkoch
a my sa tešíme na svieže občerstvenie tela. Skúsili ste už bio kúpalisko?
Ak nie, tak je na to najvyšší čas.
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Prečo sú bio kúpaliská a bio bazény v kurze?

B

io bazény nám poskytujú relax a oddych v čistej vode, ktorá rešpektuje životné prostredie. V tejto vode nenájdete žiadne stopy po
chlóre. Bio bazény pracujú na princípe vlastného čistenia vody, ktoré zabezpečujú vodné rastliny. Tie sa nachádzajú vo filtračnej
časti bazéna. Takéto bazény môžete nájsť aj u nás na Slovensku.

Bio bazén Borovica
V Plaveckom Štvrtku, konkrétne v areáli Kamenný Mlyn, sa
nachádza bio bazén Borovica, ktorý ponúka zdravé kúpanie. Tento bazén a voda v ňom neobsahujú žiadne chemikálie a rešpektujú
životné prostredie. Bio bazén Borovica má dĺžku 80 metrov
a maximálnu hĺbku 2 metre. Je v prevádzke od roku 2013 a teší sa
veľkej obľube. Ako inšpirácia pre tento bazén poslúžila technológia používaná v Nemecku. Vedeli ste, že v Nemecku bol takýto
typ bio bazénu vytvorený už v roku 1974? Ako sme už spomínali,
vo filtračnej časti bazéna sa nachádzajú rôzne vodné rastliny
ako napríklad lekná, ťahavé vodné rastliny a vodné živočíchy
ako napríklad slimáky, jesetery, mloky karpatské a tie sa starajú

Bio bazén Borovica

64 www.frisko.media

Veľký Draždiak

o vyvážený ekosystém. Kvalita vody je výborná, kontrolné odbery
vzoriek vody sa odoberajú každé dva týždne. Takže ak si chcete
vychutnať ničím nerušený pobyt v čistej vode a v tieni borovíc,
ktoré areál obklopujú, určite navštívte areál Kamenný Mlyn.

Bio kúpalisko Krtko
Ďalšie bio kúpalisko u nás sa nachádza vo Veľkom Krtíši, ktorý
je vzdialený od Bratislavy niečo vyše 200 km. V areáli Krtko je
okrem prírodných bazénov, ktoré vyzerajú ako prírodné jazerá,
k dispozícii aj adrenalínový tobogan a minigolf či detské a plážové
ihrisko. Vodná plocha má rozlohu približne 2 400 m2 s rôznymi
hĺbkami. Vedľa hlavného bazéna sa nachádza aj čistiace jazero,
kde sa voda čistí a filtruje. Práve tu sa nachádza mnoho vodných
rastlín, ktoré sa starajú o čistotu vody. Zaujímavosťou tohto kúpaliska je aj skutočnosť, že o vodu sa budete deliť so žabkami. Ich
kvákanie sa nesie okolím počas dňa aj noci. Tieto živočíchy sa tu
objavia vždy na jar a potvrdzujú nám to, že voda je skutočne čistá
a bez chemických úprav.

Bio kúpalisko Krtko

Veľký Draždiak

V

Slnečné jazerá v Senci

Kúpanie na jazerách

eľmi atraktívnou možnosťou, ako tráviť pri vode horúce letné dni, je aj kúpanie na jazerách. Tie nám poskytujú
rovnako čistú a chemikáliami nezamorenú vodu ako bio bazény. A k tomu je tu ešte väčšia plavecká sloboda a mnoho iných atrakcií. Medzi veľmi atraktívne patria napríklad Zlaté piesky v Bratislave, Slnečné jazerá v Senci alebo
Draždiak v Petržalke.

Slnečné jazerá v Senci
Slnečné jazerá sú jedným z najznámejších a najnavštevovanejších letných stredísk. Vodná plocha má viac ako 100 ha
a celý areál je rozdelený podľa svetových strán na južnú a severnú stranu. Slnečné jazerá tvorí až päť samostatných jazier
a tento areál poskytuje návštevníkom maximálnu možnosť
oddychu, relaxu a športového vyžitia. K dispozícii sú rôzne
vodné športy, pláže, volejbalové plážové ihriská, tobogany,
futbalové ihrisko či detské ihriská. Ubytovať sa môžete rôzne
– od kempingu až po ubytovanie v hoteli. K dokonalému
oddychu prispeje aj možnosť využiť sauny a masáže, ktoré
stredisko ponúka. V areáli sa tiež organizujú rôzne hudobno-zábavné podujatia či diskotéky.

Veľký Draždiak
Hneď v Bratislave, konkrétne na sídlisku Petržalka, sa
nachádza prírodné štrkové kúpalisko Veľký Draždiak, ktoré
navštevujú milovníci kúpania, plávania, ale aj rôznych športových aktivít. V tomto areáli si prídu na svoje veľkí aj malí.
Okrem klasického kúpania a slnenia si tu môžete vyskúšať aj
jazdenie na kajakoch či vodných bicykloch. Pre deti je zase
k dispozícii detský areál, kde sa môžu vyšantiť do sýtosti.
Draždiak má rozlohu 13 ha a v najhlbších miestach dosahuje
hĺbku až 17 m. V areáli sa nachádza aj reštaurácia i bufety.
Vstup je bezplatný. Nevýhodou môže byť skutočnosť, že nad
vodou vedú drôty vysokého elektrického napätia.
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Tisza tó

Jazero Tisza

Čo nám
ponúka
Maďarsko?

Náučný chodník na
jazere Tisza

Jazero Tisza

Z

a zmienku určite stoja aj maďarské jazerá. Balaton
pozná takmer každý, takže ho nemusíme nejako
obzvlášť predstavovať. Ide o najväčšie sladkovodné
jazero v strednej Európe, ktoré láka turistov svojimi atrakciami a teplou vodou (približne 29 °C) už veľmi dlho. Počas
leta sa tu organizujú aj rôzne hudobné podujatia, ktoré vždy
pritiahnu návštevníkov z celej Európy. Veľmi obľúbeným
letoviskom hlavne medzi mladými dovolenkármi je Siofók.
Na tomto mieste sa pravidelne konajú koncerty a rôzne
festivaly. Okrem toho sú tu k dispozícii aj rôzne múzeá,
wellnes centrum či obchodné domy a butiky.
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D

ruhé najväčšie jazero Maďarska s rozlohou 127 km2
sa volá Tizsa. Na tomto mieste si môžete vychutnávať rôzne vodné športy aj rybolov. Slniť sa a leňošiť
môžete na voľných plážach, čaká tu na vás aj termálna voda
na kúpaliskách či jazda na koni, pešia turistika i cykloturis-

tika. Ak máte chuť spoznať prírodu v okolí jazera, určite sa
prejdite po náučnom chodníku, ktorý vedie z Poroszló a má
dĺžku 1,5 km. Toto jazero nie je tvorené súvislou vodnou
plochou, ale skladá sa z množstva kanálov, zátok a ostrovčekov, ktoré sú oddelené tŕstím.
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Balaton

Balaton

Annagora - aquapark

Kúpalisko Balatonlelle

B

alaton sa rozprestiera na ploche 591 km2, má dĺžku 77
kilometrov a v najhlbšom mieste meria až 11 metrov.
Jeho brehy merajú približne 197 km a rozprestiera sa
na nich viac ako 120 pláži. Na tomto mieste si prídu na svoje
milovníci plachtenia, surfovania, člnkovania, ale aj rybolovu.
Môžete si tu dopriať aktívny oddych, ale aj sladké ničnerobenie. Toto miesto ponúka taktiež skvelé možnosti, ako prežiť
príjemnú dovolenku s deťmi. Medzi najobľúbenejšie strediská patrí Badacsony, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonkenese, Balatonlelle či Balatonboglár.
Jazero Balaton je rozdelené na severnú stranu a južnú
stranu. Severná strana Balatonu je kopcovitejšia a pobrežie
je členitejšie a bahnitejšie. Tu si prídu na svoje aj milovníci
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vína a vínnych pivníc, ktorých je tu neúrekom. Južná časť
pripomína jedno obrovské a dlhé stredisko, ktoré sa rozprestiera popri pobreží jazera. Nachádza sa tu jeden hotel
vedľa druhého. Tiež tu nájdete penzióny, kempingy aj domy
na prenájom. Ak sa chcete dostať z jednej strany jazera na
druhú, nie je to žiadny problém – medzi oboma brehmi totiž
premávajú pravidelné lodné spojenia. Veľkým lákadlom je
aj známy zámok Festetics, ktorý je postavený v barokovom
štýle. Nachádza sa v Keszthely. Nájdete tu aj Balatonské
múzeum, kde sú umiestnené archeologické a geologické
výstavy. Medzi najobľúbenejšie jachtárske destinácie patrí
napríklad Balatonfűred, ktorému právom patrí titul „Medzinárodné mesto hrozna a vína“.

Martina Zvolanská Foto: wikipedia.org, pixabay.com, oliviainboard.sk, youtube.com, lake-tisza.hu

Balaton

Csopak - Márga bisztró

Szigliget
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Očarujúca príroda s mierne slaným jazerom
Obraz krajiny je naozaj idylický. Dominuje šíra rovina, len
kde-tu prerušovaná slnkom zaliatymi zvlnenými vinicami.
Okolie dotvárajú doslova stovky kilometrov upravených a dobre
značených cyklistických trás a malebné dedinky s ponukou
poctivej lokálnej gastronómie, oceňovaného vína a atraktívnymi kultúrnymi podujatiami. Plytká bezodtoková vodná plocha
s rozlohou 320 km² je pozostatkom starodávneho oceánu Tethys.
Ustupujúce more začalo asi pred 11 miliónmi rokov pomaly
vysychať a zanechalo po sebe dnes už len spomienku v podobe
dvoch stepných jazier – Balatonu a Neziderského jazera, ktoré
je zároveň najväčším jazerom na území Rakúska. Vyznačuje sa
pásmom trstiny, hĺbkou do 2 m a veľmi teplým, ale veterným
podnebím. Jedinečnú faunu a flóru chráni rakúsky národný park
Neusiedler See – Seewinkel a maďarský Fertő-Hanság. Trstinový
pás pokrýva až štyri pätiny jazera a je domovom nespočetného
počtu rozmanitých druhov vtáctva. Voda je mierne slaná a vteká
najmä cez podzemné zdroje.

Pozostatok mora
láka na kúpanie,
cyklotrasy a víno

Z vtáčej perspektívy pripomína Neziderské jazero (Neusiedler See) akýsi
podlhovastý obuvák tiahnuci sa z juhu na sever, na hraniciach Maďarska
a Rakúska. Ak ste ešte tento romantický kúsok kraja hneď „za rohom“
nenavštívili, urobte tak toto leto!
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Vyrazte na pláže s mnohými atrakciami!
Na kúpanie treba vyskúšať pláže v obciach Podersdorf am See
a Neusiedl am See. Sú upravené jemnými kamienkami alebo
pieskom a v samotnom areáli si na svoje prídu aj rodiny s deťmi
bažiacimi po zábave. Súčasťou pláže v Podersdorfe je rozľahlý
športový areál s trampolínami, detským ihriskom, motokrosovou dráhou a ďalšími atrakciami. Neďaleko je romantický maják
na drevenom móle ako vystrihnutý z filmu. Pri mäkkom svetle
zapadajúceho slnka sa tam zaľúbené páriky snažia uloviť dokonalé
spoločné selfie a ostatní návštevníci si pokojne vychutnávajú
čarovnú atmosféru okamihu pri pohári vínka alebo so zmrzlinou
v ruke. Kúpanie v tomto „rakúskom mori“ je tiež nezabudnuteľným zážitkom. Voda je tak plytká, že od pláže možno prejsť po
dne aj viac ako kilometer bez toho, aby vám hladina dosahovala
aspoň po plecia. Návštevníkom, ktorí obľubujú člnkovanie, padne
vhod ponuka miestnych požičovní. Za dostupnú cenu si tu môžu
prenajať čln, člnkový bicykel alebo motorové plavidlo. Aj ceny za
vstup na pláž sú pre našinca stále dostupné, po 15.00 hod. zaplatí
dospelá osoba zľavnené vstupné len 4 eurá a samozrejmosťou sú
rôzne kombinované a zvýhodnené vstupenky. Ďalšie možnosti
využitia ponúka zľavová karta Neusiedler See Card. Získať sa dá aj
bezplatne, len za to, že strávite noc v jednom zo 760 ubytovacích
zariadení. Získaná zľava sa dá využiť pri návšteve mnohých kulfriško 2/2018 71
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túrnych atrakcií, no napríklad cestovanie regionálnou dopravou
je s kartou vo vrecku bezplatné a za jazdu výletnou loďou po
jazere zaplatíte len polovičnú sumu.

Raj cyklistov
Takmer po celý rok okolie jazera brázdia cyklisti, ktorí si
naozaj majú z čoho vyberať. Okružná jazda okolo celého jazera
meria približne 130 kilometrov, no rekreační cyklisti viac ocenia
trasu pozdĺž rakúskej časti jazera, ktorá meria len niečo vyše 75
km. Zvyšnú časť trasy si jednoducho skrátia tak, že sa tesne pred
rakúsko-maďarskou hranicou prevezú aj s bicyklami kompou na
druhú stranu z Mörbischu do prístavu Illmitz.
Pri pohári dobrého vínka
Keďže celé okolie Neziderského jazera je jedným z najvýznamnejších vinohradníckych regiónov Rakúska, netreba si nechať
ujsť príležitosť ochutnať typické modré domáce odrody, akými sú
Zweigelt alebo Blaufränkisch (Frankovka modrá), či biele odrody
Weißburgunder (Rulandské biele), Grauburgunder (Rulandské
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šedé) a Chardonnay. Väčšina vín z tohto regiónu sa vyznačuje
pevným telom, výraznejšou ovocnou vôňou a vyváženou dochuťou. Červené sorty zaujmú vďaka charakteristickému podnebiu
a pôde chuťou s náznakom čerešne a harmonickými vyladenými
tanínmi. Za vínom sa môžete vybrať napríklad do malebného stredovekého mestečka Rust. Tento architektonický klenot spolkovej
krajiny Burgenland je tiež známy ako mesto bocianov. Okolité
mestečká a obce ako Gols alebo Podersdorf svoju tradičnú spätosť
s vinohradníctvom nezaprú a lokálni vinári pozývajú na príjemné
posedenie spojené s malým občerstvením a ochutnávkou. Ceny
za naozaj kvalitné vína sú pritom často dostupnejšie ako u nás. Za
fľašku dobrého vínka zaplatíte u vinára približne 6 – 10 eur.

Za kultúrou, wellness aj atrakciami pre deti
Podersdorf sa oplatí navštíviť aj počas Street food marketu,
kedy sa celé námestie zaplní stánkami s rozličnými kulinárskymi špecialitami svetových kuchýň (13. – 14. 7. 2018). Milovníci
atmosféry letných hudobných festivalov a tvrdších hudobných
žánrov ako rock a heavy metal určite poznajú festival Nova Rock

v Nickelsdorfe. S bežnou návštevnosťou okolo 150 000 účastníkov je toto podujatie už niekoľko rokov najväčšou rockovou
udalosťou v Rakúsku.
Úplne inou šálkou kávy je Frauenkirchen, miestne kultúrne
a ekonomické centrum regionálnej mikrooblasti Seewinkel.
Dominuje mu baroková bazilika a je už oddávna obľúbeným
pútnickým miestom duchovne založených ľudí.
Exkluzívnym zážitkom môže byť aj pobyt v neďalekom kúpeľnom hoteli St. Martins Therme & Lodge. Ponúka wellness spojený s výbornou gastronómiou a nachádza sa v náruči nedotknutej
prírody národného parku Neusiedl – Seewinkel.
Deti určite vezmite na návštevu stepnej zoologickej záhrady
Pamhagen. Veľká časť z asi 50 druhov stepných zvierat tu žije voľne na ploche 13 hektárov. Návštevníci si ich preto môžu pozrieť
naozaj zblízka a kŕmenie je dovolené.

Stanislava Murínová
Foto: wikipedia.org, internet
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Park Thermia v Piešťanoch

Od trdelníka
po segedínsky guláš
PRECHÁDZKA PO ZÁPADNOM SLOVENSKU S VEĽKOU NADSÁZKOU

O

západnom Slovensku sa hovorí, že je to najbohatší
kraj v rámci celej republiky. A to len preto, lebo súčasťou regiónu je hlavné mesto Bratislava. A tu ľudia zarábajú najviac. Avšak čo ľudia zarobia v Bratislave, ani
zďaleka nedostanú v takom Trenčíne alebo Komárne. Štatistiky
spomínať nebudeme, škoda sa zaťažovať a lámať si hlavu, pretože
do priemeru sa všetko schová... Poďme na to cez chuťové bunky.

Trdelníky
Najlepšie vám urobia babky na Záhorí, „enem tam“ dostanete
ten teplý pravý trdelník obalený v orechoch, vanilke, alebo čo ja
viem v čom ešte. No úchvatné. Ak neviete, trdelníky si kúpite aj
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v Čechách, v Prahe a tam dokonca tvrdia, že je to pražská špecialita... Rozum sa musí Slovákom zastaviť. Samozrejme, je to konina.
Vždy ich najlepšie robili ženy na Záhorí!
Oplatí sa vidieť: vojenský výcvikový priestor Kuchyňa (ak vás
nechytia), baziliku v Šaštíne, ochutnať slivovicu kdekoľvek

Piešťanské oblátky
Slovenské Abu Dhabi, kde zahraničná klientela z arabských
emirátov je viac doma ako chyžné v hoteloch. Mesto ale z kúpeľných hostí žije. Rozvoj kúpeľníctva sa datuje od 16. storočia, to
je obdobie, kedy tam chodila aj Čachtická pani obzerať dievčatá.

Hlavné
námestie
v Bratislave

Oblátkami očaria Piešťany skôr slovenských návštevníkov ako
šejkovu neter s diamantovým náhrdelníkom a taškou od Vivienne Westwood.
Oplatí sa vidieť: Kúpeľný ostrov, kúpeľné domy, secesný hotel
Thermia Palace, neďaleký Čachtický hrad

Bratislavské rožky
Malé veľkomesto je otravné dopravou. Fakt na porazenie. Čiže
radšej autobusom, električkou, alebo na bajku. Na kratšie vzdialenosti pešo, pretože prehľad o cestovných lístkoch dopravného
podniku neznalý aj tak ťažko pochopí. Metro bolo na papieri
už niekoľkokrát a zostalo tam dodnes. Bratislavskými rožkami
machrujú takmer v každej cukrárni a kaviarni v Starom Meste,
ale naozaj domáce sú vari na troch, štyroch miestach. Inak prudká
pásová výroba. Fuj! Treba vedieť, kde na ne chodiť. V meste
najviac zlatokopiek na kilometer štvorcový, rovnako to platí
o malomeštiakoch. Pánboh zaplať za Volkswagen. Ľudia najviac
zarábajú, ale aj najviac míňajú. V centre dražoba, zlodeji a medzi
nimi starostovia fotiaci sa, ako opravujú cesty. Groteska.

Nitriansky hrad

Komárno

si to vzal do parády jeden súkromník a ide mu to. Inak tam fičia
prívarky, buchty, „jarný cušpaiz“ (jedlo zo zeleniny ako polievka).
Nitra je neoficiálne považovaná aj za centrum náckov, čiže po nociach sa odporúča skromná submisívna chôdza. Bitka v bývalom
bare Mariatchi sa dodnes v médiách spomína. Inak dosť kaviarní,
leňošiacich študentov a tak. A obchodné centrum, samozrejme.
Kraj pomerne zaujímavý, zamestnanosť obstojná napriek tomu,
že v Moravciach už chladničky nevyrábajú. Volalo sa to vtedy
Calex. Škoda.
Oplatí sa vidieť: v Nitre Zobor (vyškriabte sa aj hore), Nitriansky hrad, divadlo, Ponitrianske múzeum, Mestský dom a Štefánikov bulvár

Oplatí sa vidieť: Bratislavu obídete za dopoludnie. Hrad, Dóm,
Nový most, päť ulíc v Starom Meste, Slovenské národné divadlo,
pre dobrodruhov Pentagon, rozostavané nové sídliská

Segedínsky guláš
Sme bližšie k Maďarsku a kuchyňu tí Maďari majú ukážkovú.
To je vidieť už v Komárne. Aj na peknom námestí s prívlastkom
Európske. Rozumejú po slovensky, odpovedajú po maďarsky.
Počas revolučných rokoch 1848 – 1849, keď sa tam mlátili
Maďari, veľká časť mesta vyhorela a ľud mal čo robiť, kým sa
z toho vysekal. Historicky po vzniku Československa sa s mestom
handrkovalo – chvíľu patrilo Maďarsku, chvíľu Československu
a tak dokola. Od 30. marca 1945 je Komárno hraničným mestom
Československa.

Maces
Maces sa vyrába neďaleko Nitry, v Zlatých Moravciach. Tam

Oplatí sa vidieť: Komárňanská pevnosť, spomínané námestie,
Alžbetin most, Vojenský kostol
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Bazilika v Šaštíne
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Východiská modernej
Mestá a obce za 28 rokov získali mnohé
kompetencie, finančnú nezávislosť
a nástroje na všestranný rozvoj svojho
územia. Po viac ako štvrťstoročí sa
ukazuje, že ich konkurentom ani
rivalom nie sú miestni podnikatelia ani
mimovládne organizácie. Práve preto by
mali hľadať cestu k tomu, aby si osvojili to
najlepšie z privátnej sféry aj tzv. tretieho
sektora.
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samosprávy

K

aždý z nich má preukázateľné a rokmi overené
inšpiratívne črty, ktoré je dobré v rozumnej miere
skombinovať a následne ich zakomponovať do
činnosti verejného sektora, hlavne do prostredia
samosprávy. Tá je v porovnaní so štátnou správou dynamickejšia a kreatívnejšia oblasť verejnej správy. Miestna územná
samospráva má veľmi silné priame interakcie s obyvateľmi,
ktorí sú stále viac náročnejší a od komunálu požadujú stále
viac. Majú na to právo, hoci neraz je náročné skĺbiť požiadavky s možnosťami a potreby s očakávaniami. Samospráva
je o kompromisoch, pri ktorých treba vedieť, že všeobecná
zhoda je prvým predpokladom jasných priorít.
Samospráva by sa mala viac orientovať na pozitíva, ktoré sú
vlastné podnikateľskej činnosti a rovnako aj mimovládnemu
sektoru. Plytvanie a nesprávne nastavený biznis plán ublížia
aj najlepšiemu podnikateľskému nápadu. Preto optimalizá-

cia procesov a finančné krytie jasných priorít má mať svoje
miesto v podnikaní i samospráve. Poslanie mimovládneho
sektora treba vidieť aj v tom, že dokáže byť barlou samospráv, ktoré na konkrétne verejné služby potrebujú partnera.
Pre mimovládny sektor je kľúčový nefinančný zisk. Z tohto
dôvodu mimovládne organizácie a nadácie sledujú rozsah
a kvalitu služieb, na ktoré sa orientujú. Napokon, je to vo
svojej podstate jeden z primárnych cieľov miestnej územnej
samosprávy.
Presne v tom sa ponúka východisko – tzv. tretia cesta,
v ktorej si samosprávy pre seba zoberú to najlepšie z podnikania i nevládneho sektora. Ani jeden z týchto sektorov jej nikdy nemôže konkurovať, no spoločne môžu úspešne kooperovať. Samospráva by si preto mala adoptovať pre ňu najlepšie
stránky z podnikania i nevládneho sektora. Takýto prístup je
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Z REGIÓNU
ných služieb cez princípy osvedčené v iných sektoroch. Výhoda
je v tom, že preklopenie niektorých nástrojov sa dá pomerne
pohodlne aplikovať na rôzne verejné služby. Napríklad v susednej Českej republike sa začiatkom roka 2017 vláda zhodla
na tom, že predaj potravín je verejnou službou, ktorú treba
zabezpečiť aj v malých obciach s nedostatočnou občianskou vybavenosťou. Teda tam, kde je malá predajňa viac starosťou ako
finančne výnosnou aktivitou, a pritom je službou. Výsledkom
vládnej zhody bol program podpory obslužnosti vidieka, v ktorom sa počíta s dotáciou na prevádzku predajne potravín a nepotravinového tovaru v obciach do 1 000 obyvateľov. Dokonca
aj na Slovensku máme príklady samospráv, ktoré prevádzkujú
predajňu potravín a nepotravinového tovaru. Pod tlakom potrieb obyvateľov v malých obciach možno očakávať, že sa u nás
tento trend môže rozširovať aj vo forme pojazdnej predajne.
Veď by bolo smutné, že si môžeme domov objednať jedlo, ale
v obci nefungujú potraviny. Samozrejme, v príkladoch z domáceho prostredia aj zahraničia by sme mohli pokračovať ďalej.
Avšak to nie je tak dôležité ako samotný princíp.
Tretia cesta sa samospráve ponúka ako možnosť využiť viac
než štvrťstoročné skúsenosti z činnosti privátneho sektora
a mimovládnych organizácií, ktoré rovnako dlho pôsobia na
tom istom území ako mestá a obce. V prostredí, kde neustále
hľadáme rovnováhu medzi verejnými službami a obmedzenými
finančnými prostriedkami. Mestá a obce sa musia rozhodovať
podľa toho, čo je najlepšie pre ich obyvateľov. Presne tu je východisko, ako zvyšovať kvalitu života a spokojnosť obyvateľov.

Na zmeny treba reagovať
Miestne dane nie sú za trest, ale za služby. Hľadanie kompromisu medzi potrebami samospráv a možnosťami platcov daní
nie je jednoduchý. Dokonca so zásahmi zdieľanej ekonomiky
a modernizáciou miestnej územnej samosprávy cez smart agendu je potrebné prognózovať riziká a reagovať na prichádzajúce
príležitosti.
Stačí sa pozrieť na situácie spôsobujúce konkrétne problémy.
Kým taxikári vyjednávajú o poplatku za stanovištia, ich akože
kolegovia z brandže, taxikári v spoločnosti Uber, takéto starosti
nemajú. Inými slovami, chýbajúce pravidlá krivia konkurenčné
prostredie, znevýhodňujú riadnych podnikateľov a o peniaze
prichádzajú aj samosprávy. Podobné je to aj v prípade dane
za ubytovanie, lebo ten, kto prenajíma izbu alebo byt cez
Airbnb inkasuje len pre seba. A táto daňová povinnosť je mimo
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neho. Analýza zdieľanej ekonomiky z dielne českého úradu
vlády v tejto súvislosti konštatuje, že riadny výber miestnych
a kúpeľných poplatkov v Prahe z takto prenajatých kapacít má
potenciál prispieť do mestskej pokladne čiastkou medzi 38 až 50
miliónmi českých korún. Táto forma využívania krátkodobého
ubytovania môže spôsobovať dlhodobé výpadky na príjmoch
samospráv, ktoré by sa v rozpočte mali premeniť na verejné
služby. Tak do rozsahu, ako aj kvality. Dokonca, spoločnosť
Uber má v dopravných službách, v závislosti od počtu vodičov,
trhový podiel na úrovni 12 až 20 %. Zdieľaná ekonomika je
nástroj na zvyšovanie efektivity, ale kým bude bez pravidiel,
dovtedy zostáva hrozbou pre podnikateľov aj správcov daní.
Netreba zabúdať ani na to, že miestne dane by mali reflektovať aj na spoločenskú zodpovednosť, s ktorou je podnikanie bez
pravidiel v absolútnom rozpore. Jedným dychom treba dodať,
že otvorenou témou je podpora lokálpatriotizmu, napríklad
v prístupe k dani za psa. A teda k psičkárom, ktorí sa ako
dobrovoľníci angažujú v psích útulkoch, prípadne práve z neho
pochádza ich štvornohý miláčik. Pozornosti by nemala uniknúť ani daň za záber verejného priestranstva, v zmysle dane za
stavebné lešenie. Ak samospráva podporuje kroky k znižovaniu
energetickej náročnosti budov, je na zamyslenie, či nevyberať
daň pri zatepľovaní panelákov nie je účinná nepriama podpora
zatepľovania. Napokon, mestá a obce iba v minimálnej miere
zavádzajú daň za vjazd motorového vozidla do historickej časti
mesta, ale stále častejšie hovoria o pripravenosti zaviesť tzv.
nízkoemisné zóny, ktoré zakážu vjazd motorových vozidiel do
svojich centier. Skôr ako tento príjem je pre ne lákavejšia možnosť zákazu, od čoho si sľubujú environmentálny prínos.
Samospráva, jednotlivé mestá ani obce nikdy nebudú ľavicové alebo pravicové. Môžu byť silnejšie alebo slabšie, pružnejšie,
prípadne strnulé. V každom prípade by mali byť pripravené na
dynamické zmeny, ktoré prináša táto rýchla doba.

Spolupráca namiesto spájania
Spolupráca je jedným z predpokladov úspechu, lebo spájanie
síl má väčší prínos ako izolácia jednotlivcov. Preto medziobecná spolupráca nie je strašiak, ale príležitosť. Nemožno ju spájať
so zánikom obcí, ale s benefitmi, ktoré plynú z kooperácie.
Keď sa pozrieme na štruktúru miestnej územnej samosprávy,
zistíme, že Slovensko je typická vidiecka krajina s pomerne
rozdrobenou samosprávou. Napokon, z 2 928 samospráv tvoria
dediny 97 %, pričom do 3 000 obyvateľov žije v 2 661 obciach.
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Už dnes nájdeme niekoľko príkladov medziobecnej spolupráce, ktoré sú prínosné pre jednotlivé samosprávy a ich obyvateľov. Vnímajme ich ako ostrovy príležitostí, ktorých počet
bude rásť podľa toho, ako si obce a mestá k sebe nájdu cestu
na užitočnú spoluprácu. Solitérom sa úspech môže podariť,
ale spoločne sa k nemu dá omnoho lepšie dopracovať.

Mimochodom, vidiek obýva 44 % ľudí, čo znásobuje požiadavky na medziobecnú spoluprácu. Hlavne, ak si uvedomíme,
že obyvateľ veľkého mesta i malej dediny je konečný užívateľ
výhod, ktoré od svojej samosprávy očakáva. Preto sa samosprávy zameriavajú na verejné služby poskytujúce obyvateľom.
Tieto verejné služby vnímame ako samozrejmosť, hoci stoja
nemalé peniaze aj úsilie. Napokon, verejné osvetlenie je bežná
vec, ktorú vnímame až vtedy, keď sa ulicou preženie tma
a pripustíme si riziko ochrany majetku a zdravia. V prípade
zimnej údržby je pluhovanie ciest, odhŕňanie snehu z parkovísk a schodnosť chodníkov samozrejmosť, ktorú si uvedomíme až v prípade prvej kolízie ako nevyhnutnosť. Takto
môžeme pokračovať ďalej, v každej ďalšej verejnoprospešnej
činnosti, počnúc kosením tráv, ktorým sa zabezpečuje atraktívnejší vzhľad územia a účinný boj s inváznymi rastlinami,
a končiac každou ďalšou zabezpečovanou činnosťou.
Viac ako 90 % samospráv zabezpečuje tieto činnosti vo
vlastnej réžii, alebo prostredníctvom svojej organizácie. To
znamená, že necelých 10 % samospráv za to platí súkromným
firmám. Samosprávy sú preto aj významnými lokálnymi
zamestnávateľmi, ktorí v oblasti verejnoprospešných činností
vytvárajú pracovné miesta a verejné zdroje používajú na to,
aby obce i mestá boli vzhľadnejšie i bezpečnejšie.
Kvalita a rozsah služieb sa nemôžu merať finančným ziskom, ale spokojnosťou ľudí s týmito službami. Preto je veľmi
dobré, keď samosprávy k sebe hľadajú cesty na to, aby zvýšili
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efektivitu verejnoprospešných činností a popritom vykročia
cestou podpory vlastných komunálnych podnikov, ktoré
vytvárajú pracovné miesta a ich poslaním nie je finančný zisk,
ale sociálne aspekty zamestnávania v úzkej väzbe na spokojnosť ľudí so službami.
Práve spolupráca viacerých samospráv zameraná na tieto
činnosti sa ukazuje ako jedno z východísk. A to hneď z viacerých dôvodov. Služby vykonávané vo vlastnej réžii neznamenajú vylievanie peňazí do klasických súkromných firiem,
ktoré logicky počítajú s určitou mierou zisku. Spoločné zabezpečovanie napríklad prevádzky a servisu verejného osvetlenia
predpokladá spoločný nákup elektrickej energie vo veľkom.
Posyp na zimnú údržbu ciest v jednej obci a jeho spoločný nákup pre viacero je ďalší z nákupov vo veľkom. S tým sa spájajú
úspory z rozsahu, nižšia cena a lacnejší nákup. V regiónoch
už máme príklady samospráv, ktoré sa spájajú na prevádzku
zberných dvorov. Spoločne si rozložia sily, zvýšia veľkosť
trhu s odpadmi, ktoré vďaka väčšiemu objemu ako v prípade
jednej obce získavajú pri predaji vyššiu cenu. Odpad je tak
komoditou, spoločný podnik priestorom na ďalšiu zamestnanosť. Dokonca poznáme obce, ktoré spoločne prevádzkujú
káblovú televíziu. Na mieste nie je polemika, do akej miery je
to verejná služba, ale za pozornosť stojí fakt, že úsilie zabezpečiť kvalitný televízny signál pre ľudí v šiestich obciach bol
dôvodom na spojenie úsilia, ktoré je dnes sprevádzané záujmom súkromného investora spolupracovať s týmto obecným
prevádzkovateľom káblovky.

Ako ďalej po eurofondoch?
Súčasné eurofondy, ak ako ich poznáme, s terajšími operačnými programami exspirujú v roku 2020. Je pravdou, že aj po
tomto období budeme mať európske štrukturálne a investičné
fondy na dosah, no dnes hovoriť o operačných programoch,
finančných balíkoch a ďalších detailoch je priskoro. Je však
ideálny čas hovoriť o tom, ako a prečo treba mať pripravený
záložný plán na financovanie municipálneho rozvoja.
Slovensko najskôr čerpalo eurofondy v tzv. skrátenom
programovom období, ktoré súviselo s naším vstupom do
Európskej únie. Následne, v roku 2007 – 2014, sme mali na
dosah už štandardne dlhé obdobie, ako ostatné členské štáty
Únie. Ďalšie obdobie eurofondov, v ktorom sme mali k dispozícii 14 miliárd eur, pomaly končí. Otvorene treba povedať, že
vďaka tzv. bruselským peniazom sa nám v mnohom podarilo
zmeniť krajinu, vzhľad miest i obcí. Dnes ale vieme, že samosprávy majú priame skúsenosti a poznajú aj riziká vyplývajúce z eurofondov. Jedným z nich je udržateľnosť projektu,
lebo zrekonštruovať kultúrny dom alebo školu, a neskôr ich
zavrieť, či predať nemá nič spoločné s udržateľnosťou. A tu je
jeden z problémov. Napriek tomu, že v prípade eurofondov
ide o „lacné peniaze“, pri ktorých 95 eur možno získať za 5 eur
spolufinancovania, nie každý projekt má šancu na úspech vo
forme schválenia. A pritom finančné náklady na spracovanie
nemusia byť malé. Okrem toho, zakopnutie pri verejnom
obstarávaní, prípadne riešenie mnohých námietok v samotnom procese tendra môže spôsobiť nesplnenie povinností vo
vymedzenom čase a potom treba počítať s korekciami. Teda
doplatením eurofondov z vlastných zdrojov. Tieto a mnohé
ďalšie skúsenosti, ale aj zodpovedná príprava na financovanie
rozvoja v ďalšom období preto musia ponúknuť odpoveď na
otázku: Čo bude po terajších eurofondoch?
Jednoduchá odpoveď môže znieť, že aj naďalej sa budú
mestá a obce uchádzať o tieto finančné prostriedky. S vedomím rizík, nástrah aj vidinou konečného úspechu. Alebo
nájdeme odpoveď v prístupe k ďalším možnostiam.

Veľkostné skupiny
Počet
Podiel ľudí žijúci
obcí
obcí
v obciach (v %)
250
526 		
1,5
251 – 500
608		
4,2
501 – 1 000
766 2 661
10,0
38,7 %
1 001 – 2 000
578 		
14,9
2 001 – 3 000
183 		
8,1
3 001 – 4 000
63 		
4,0
4 001 – 5 000
40		
3,1
5 001 – 10 000
67 		
7,7
10 001 – 20 000
35 		
8,6
20 001 – 50 000
43 		
15,5
nad 50 001
10 		
22,4
Štruktúra miestnej územnej samosprávy na Slovensku
Veľmi dobre vieme, že pre štát sa ako veľmi atraktívny
model výstavby diaľnic ukázali popri eurofondoch aj PPP
projekty. Práve verejno-súkromné partnerstvá môžu byť
jedným z možných tokov peňazí. Jednak sú atraktívne preto,
lebo sa nepočítajú do dlhu. Takže samospráva je finančne
stabilná a spoluprácou s privátnym sektorom môže ísť do
modernizácie verejného osvetlenia, údržby ciest, prevádzky
parkovacieho systému a mnohých ďalších aktivít, ktoré obyvateľom prinášajú konkrétne služby. Napokon, v našom regióne
začínajú byť mimoriadne aktívne tzv. miestne akčné skupiny,
ktoré sú postavené práve na úzkej spolupráci svojich členov –
samospráv so súkromným sektorom. Popritom však existujú
aj ďalšie možnosti. Jednak veľmi atraktívne úverové schémy
nadnárodných bankových domov ako výrazne dostupné úvery
Európskej investičnej banky, prípadne možnosť emitovať komunálne dlhopisy, čo je zase možnosť získať financie na rozvoj
pre väčšie municipality, alebo viac spojených samospráv.
Je teda zrejmé, že rozvoj miest a obcí nie je možný bez
peňazí. Prístup k nim začína byť pomerne široký, pestrý
a viaczdrojový. Je už len na samosprávach, pre ktorú možnosť sa rozhodnú a akým spôsobom. Už dnes by však mali
mať jasno v tom, aký veľký zásobník užitočných riešení vo
forme projektov budú mať pripravený tak, aby sa po ďalších
komunálnych voľbách dokázali správne rozhodnúť a vybrať si
najlepšiu cestu prístupu k dostupným financiám.
PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
politológ, expert na samosprávu
Foto: pixabay.com, wikipedia.sk
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Región očami detí
Obec Prietržka

ZUŠ Janka Blaha

Obec Kátov

Obec Sekule

ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur

ZŠ Jablonica

Obec Sekule
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Obec Chropov

ZŠ Andrea
Radlinského

Holíč

ZŠ Školská – Holíč

Obec Sekule

Obec Radimov

Obec Cerová

Obec Moravský
Svätý Ján

Základná škola Sobotište

Základná škola Zohor
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VytVárame unikátne
partnerstVá a Väzby
V regióne
www.krr.sk

Paleta služieb je určená členom zo súkromného aj verejného sektora.
Spoločným úsilím vytvárame podmienky pre vznik synergií v regióne.

AKo funguje
KlASTeR?

podnikatelia

členovia
a partneri

Verejní partneri
(obce, mestá, verejné
inštitúcie)
tretí sektor

Partner by sa mal nájsť
v niektorej
z oblastí pôsobenia,
aby tak existoval
reálny význam pre
spoluprácu

propagačné nástroje
sú určené najmä na
podporu aktivít členov:
– možnosť prispôsobiť
obsah ich požiadavkám
– možnosť prepojiť ich
s ich vlastnými aktivitami
(synergia)
– propagácia pre tretie
strany
benefitný program
"členovia členom"

Cestovný ruch
Životné prostredie
Vzdelávanie
sociálna oblasť
podporné činnosti
propagácia tovarov a služieb
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oblasti
pôsobenia

propagačné
nástroje

printové: friško, friško West, Kisalföld
elektronické: gowest.sk a jeho siete
Osobná propagácia: prezentácia
na podujatiach, výstavách, veľtrhoch,
akcie u členov...
iné: podľa ponuky členov

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko (ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických
osôb zo súkromného, verejného aj tretieho sektora. Vytvorili sme jedinečné partnerstvo s potenciálom
pre sieťovanie partnerov. Pomáhame rozvíjať a propagovať ich služby, produkty a aktivity. Tie sú za
pomoci nástrojov klastra viac viditeľné, ľahšie dostupné a hlavne výhodnejšie pre iných členov, ale aj
širší okruh občanov, návštevníkov, klientov či zákazníkov.
Vytvárame unikátne súkromno-verejné partnerstvo, ktorého členovia majú záujem spoločne rozvíjať
aktivity najmä v týchto oblastiach:

ceStovný
ruch

cyKlodoPrava
a cyKloturiStiKa

životné
ProStredie

vodný
Potenciál

vzdelávanie

Kultúra a SaKrálny
turizmuS

gaStronómia
a ubytovanie

Sociálna
oblaSť

zážitKová
turiStiKa

PodPorné
činnoSti

regionálne
ProduKty
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www.gowest.sk

Reprezentatívny online
priestor umožňuje,
aby ste sa stali
jeho súčasťou
na každom
mieste.

goWest je inovatívny webový
portál na podporu rozvoja súkromných
a verejných partnerov naprieč celým
Slovenskom. Svojim návštevníkom ponúka
interaktívne zobrazenie informácií, udalostí a podujatí
v regióne s previazaním na body záujmu. Ponúkne im
možnosti spoznať región na kolesách alebo peši
s voliteľným vyhľadávaním udalostí okolo trasy.

V júnI SME SPuSTILI
SeKcIu nA priamu
prOpagáCiu
VašiCh tOVarOV a
sluŽieb.

InfoRMAčné TABule nA oZnAčenIe
bodov záujmu (PoI)
Inovatívnou myšlienkou je označenie bodov záujmu infoznačkami, ktoré návštevníkom poslúžia k získaniu rýchlych informácií. Bod záujmu, z anglického Point of Interest (PoI), rozumieme ako turisticky
alebo inak zaujímavé miesto. jeho označenie a prepojene na informačnú databázu goWest.sk pomôže
obyvateľom a návštevníkom k jeho bližšiemu spoznaniu. Aby boli informácie dostupné, sú záujmové
body (PoI) označené číselníkom a QR kódom. Každý takýto PoI označuje jeden konkrétny bod záujmu.
Podľa charakteru umiestnenia je vyhotovenie infoznačiek PoI vo formách: nálepka, kovová alebo plastová tabuľka, kľúčenka a väčšie reklamné informačné značky a pútače.
návštevník zadá webovú adresu s číslom bodu na infoznačke, alebo zosníma QR kód. online pripojenie
prostredníctvom mobilu, tabletu či Pc mu umožní okamžitý prístup k informáciám o konkrétnom bode
záujmu. navyše vyhľadávače samotného portálu goWest.sk zobrazia aj dáta súvisiace s týmto bodom
záujmu, nájdu podujatia v aktuálnom čase organizované v okolí a umožnia prezeranie plagátov
konkrét-nych podujatí. na portáli sa taktiež zobrazujú súvisiace články a možnosti plánovania výletov s
využitím filtrovania údajov trás, ubytovania, gastronómie a ďalších atrakcií.
Ak máte záujem o označenie zaujímavého bodu, kontaktujte nás, prosíme, cez kontaktné údaje
portálu goWest.sk alebo krr.sk.

Predstavenia
Koncerty
Festivaly
Prednášky
výstavy, trhy
ochutnávky
divadlá

inOVatíVne
riešenia

druh turistickej atrakcie
(zámok, zrúcanina,
historický objekt),
prírodná atraktivita,
prevádzka s možnosťou
kúpy regionálnych
výrobkov, sakrálna alebo
kultúrna pamiatka,
zaujímavosť na trase
(cyklo, turistika, voda),
obec a pod.

bOdy záujmu

pOdujatia
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príklady pOi:

trasy
interaktívne
zobrazenie cyklo
a iných trás
+ aktérov v ich okolí

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

ČasOpisy,
Články na témy
región
v pohybe
gurmán
Pre telo i dušu
veda a technika

ubytovanie
zábava a kultúra
gastronómia
Pamiatky
Šport
vzdelávanie
občianska
vybavenosť

Možnosť vytvorenia reprezentatívneho profilu pre každého aktéra v regióne
Zadávanie vlastných udalostí a podujatí pre každý subjekt
Interaktívna mapa zobrazí návštevníkovi rýchly prehľad podľa zvoleného filtra priamo na mape
Zobrazenie bodov a udalostí podľa lokality návštevníka, v ktorej sa nachádza, alebo kam sa chystá
navigácia do zvoleného bodu alebo na podujatie
Zobrazenie ďalších tipov na spoznávanie okolia bodu zoradené podľa vzdialenosti ponúkne
informácie o zaujímavých miestach, pamiatkach, udalostiach, ubytovaní a gastronómii
Zobrazenie aktuálneho počasia v danej lokalite
Tematické profily vytvorené pre mestá, obce a ich organizácie, školy a pod.
Zobrazenie katalógu ponúkaných produktov a služieb aktérov + newsletter /máj 2018/
Kvalitné zobrazenie na stolných počítačoch aj mobilných zariadeniach
Prepojenie s externými portálmi a sociálnymi sieťami na import, export a publikáciu dát
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GURMÁN

GURMÁN

Ingrediencie:

Ingrediencie:

4 PL YO sirupu ružové kvety – hrozno

1,5 pohára špargle
v sladkokyslom náleve (asi 450 g)

2 bio limetky

250 g cherry paradajok

300 ml toniku

225 g mini mozzarelly

200 g jahôd

pár vetvičiek tymianu

1 hrsť lupeňov z ruže
1 zväzok čerstvej mäty

Na bylinkovú zmes
Gremolata:

1 hrsť ľadu/ľadovej drviny

2 ČL posekanej bazalky
2 ČL posekanej petržlenovej vňate
1 ČL citrónovej kôry

Jahodové
mojito
bez alkoholu
Kokteil z Kuby je na celom svete najznámejším a najobľúbenejším drinkom. Nielen
že dobre chutí, ale počas teplých letných
dní i perfektne osvieži. A keďže nemusíme
mať vždy v koktaile alkohol, vytvorili sme
chutný variant: jahodové mojito – výborne
sa hodí počas jahodovej sezóny!
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Šalát Caprese
so špargľou
Caprese – klasika talianskej kuchyne.
Caprese ako predjedlo je šalát z paradajok,
mozzarelly, bazalky a olivového oleja.
Jednoduchý a na pohľad i veľmi lákavý šalát,
ktorý je národným jedlom v Taliansku vďaka
červenej, bielej a zelenej farbe (tieto farby
má i talianska zástava). Taliansku kuchyňu
máme radi i my, i klasický šalát Caprese –
trochu vynovený a ozvláštnený. Náš obľúbený: šalát Caprese so špargľou.

1 strúčik cesnaku
2 PL citrónovej šťavy
2 PL olivového oleja
soľ a korenie
Pretože máme radi špargľu a špargľová
sezóna netrvá dlho, využívame správny čas.
Náš variant šalátu „Insalata Caprese“ je preto
ozvláštnený špargľou, cherry paradajkami
a čerstvými bylinkami. O taliansku nôtu sa
postará mini mozzarella. Perfektné jedlo na
jar a skoré leto, počas špargľovej sezóny, keď
je vonku už pekne teplo.

www.cookingcatrin.at

Zdroj foto: Carletto Photography
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GURMÁN

GURMÁN

Ingrediencie:

Ingrediencie:

500 g kvalitných špagiet

200 g múky

400 g kukurice

120 g cukru

1 pohár mini kukuričiek v sladkokyslom náleve (cca 200 g bez nálevu)

štipku soli
1 prášok do pečiva

1 téglik crème fraîche (300 g)

kôra z bio citróna

1 zväzok nakrájaných byliniek (petržlenová vňať, citrónový tymian, koriander)

šťava z 1/2 bio citróna
3 vajcia

bylinková soľ, korenie

75 ml oleja

2 PL olivového oleja
šťava z 1/2 citróna

4 – 5 kopcovitých PL čierneho čaju
s kvetmi ruže

hrsť píniových orieškov

100 g čučoriedok
bobuľové ovocie a kvety na dekoráciu

Čas prípravy: 25 minút

Čas prípravy: 30 minút*
pre začiatočníkov

Porcie: 4

Špagety s crème fraîche
& dvojakou kukuricou
Ako na to: Cestoviny uvarte podľa návodu v slanej vode.
Medzitým kukuricu a mini kukuričné klásky opláchnite a nechajte odkvapkať. Klásky po dĺžke rozpoľte, alebo porežte na
menšie kúsky. Umyte bylinky, osušte a nahrubo nasekajte.
Polovicu byliniek odložte. Píniové oriešky krátko opražte na
panvici. Cestoviny sceďte, zmiešajte s 2 PL vody z cestovín,
92 www.frisko.media

dajte ich na panvicu, pridajte crème fraîche a pomiešajte. Dvojakú kukuricu a bylinky krátko opražte na panvici
s olivovým olejom, vmiešajte do cestovín, osoľte, okoreňte.
Servírujte s čerstvo postrúhaným parmezánom, bylinkami
a píniovými orieškami.

Porcie: 8 hrnčekových koláčov

Hrnčekový koláčik s ružami, citrónom
a bobuľovým ovocím
Hrnčekový koláčik – alebo Mug Cake. To je trend v pečení, ktorý je stále aktuálny. Niet divu, veď hrnčekové koláčiky
možno jednoducho pripraviť a upiecť za pár minút! Náš hrn-

čekový koláč s ružami a citrónom vyzerá vďaka kvetinovej
dekorácii veľmi pekne a s bobuľovým ovocím zároveň chutí
čerstvo a takmer letne.
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Grilujte

Grilovačka –

ako nebyť s nožmi
„na nože!“

bez oleja

K

Nepriľ
na
grilov vé
acie
dosky

Kontaktný gril

Sencor - SBG 5000BK
Grilovacia sezóna bude u vás doma teraz 12 mesiacov
v roku. Užívajte si lahodné a zdravé pokrmy pripravené v pohodlí vlastnej kuchyne. Prístroj disponuje hornou
hladkou a spodnou vrúbkovanou grilovacou platňou.
Obe majú nepriľnavý povrch, preto nemusíte počas práce pridávať na platne ani do jedla extra olej. Nielenže
tým prospejete svojmu telu, ale budete si môcť vychutnať
pravú a intenzívnu chuť pripravovaných jedál.
www.frisko.media
94 tú

2018

»

to by si rád nepochutnal na došťavnata prepečených steakoch, kuracích krídelkách, grilovaných
rebrách či rybách s chrumkavou kožou? Pripraviť
grilované mäsové dobroty nie je nič ťažké – stačí kúpiť kvalitné suroviny, namiešať tú správnu marinádu
na mäso a na spoľahlivom grile pripraviť rozvoniavajúce
pochúťky. Často je tou najťažšou úlohou trpezlivo vydržať so
zbiehajúcimi sa slinkami nad rozvoniavajúcimi kúskami, kým
budú tak akurát prepečené. Ak máte poruke kvalitné nože na
porciovanie mäsa počas prípravy aj pri krájaní už ugrilovaného mäska, všetko ide hladko. Ak sú však vaše nože menej
kvalitné, nesprávneho typu, nebodaj nenabrúsené, pohodička
na grilovačke sa razom zmení na malý mäsový masaker.

Ostrý nôž v extra kvalite
– alfa a omega grilovačkových rendez-vous
Siahnite po takých, ktoré preferujú aj šéfkuchári po celom
svete. Sú nimi napríklad kuchynské nože Zwilling. Ich
čepele sú vykované z jedného kusu špeciálnej zmesi nemeckej
nerezovej ocele s tvrdosťou 57 – 63 HRC podľa Rockwellovej stupnice. Vďaka ručnému doostreniu, lešteniu a kontrole
laserom vám vydržia roky ostré v prekvapujúcej kvalite. Aj
kuchynské nože WMF sú neobyčajne ostré, extrémne pevné
a odolné. Sú ručne vykované majstrom nožiarom z jedného
kusu ušľachtilej nerezovej ocele. Nadštandardná kvalita, funkčnosť, jednoduché používanie a dlhá životnosť charakterizujú
tieto nože na mäso, zeleninu, sekáčik, okrajovací i vyrezávací
nôž. Kúpiť si ich môžete samostatne, alebo ako súpravu. Stačí
klik na internetový obchod www.chefshop.sk, kde nájdete
všetko, čo na pravú letnú grilovačku neodmysliteľne patrí!
Nože, grily aj riad na servírovanie si ľahko vyberiete z pohodlia
domova. Kuriér vám ich rovno domov prinesie včas, aby ste to
s priateľmi milujúcimi mäsové i nemäsové pochúťky mohli na
grilovačke poriadne roztočiť!
Stanislava Murínová
Foto: www.chefshop.sk, www.pixabay.com

Ktoré by na grilovačke
nemali chýbať?
Existuje veľa typov nožov – nie z rozmaru, ale preto, že
každý je dobrý na niečo iné. Ak sa chystáte porciovať
mäso, s kvalitnými nožmi sa popasujete aj s väčšími
kusmi, šľachami či blanami bez toho, aby vás chuť na grilované dobroty prešla ešte skôr, ako samotné mäso hodíte
na gril. Pripravte si: sekáčik na hrubú prácu s mäsom,
vykosťovací nôž pre jemné chirurgické úkony, špikovací
nôž na špikovanie mäsa napríklad slaninkou, odstraňovaní drobných blán a čistení od kože. Ak idete grilovať ryby,
bez filetovacieho noža to bude peklo. Pri stolovaní ocenia
vaši hodovníci steakové nože, ktoré majú dlhšie ostrie so
zahnutou špičkou a vrúbky na čepeli, aby sa pri krájaní
neporušila štruktúra mäsa a to ostalo počas celej doby
konzumácie šťavnaté. Pri príprave šalátov sa vám zíde
tzv. chef knife (univerzálny kuchársky nôž pre šéfkuchára) a nôž Santoku (nôž japonského typu) na krájanie na
kocky, plátkovanie či sekanie byliniek najemno.
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Leto nám chutí!

Minimánia –

maxichuť v miniformáte
Leto je čas piknikov, rodinných návštev na záhrade, stretávania sa s priateľmi.
Preto sme pre vás pripravili tip na kuchársku knihu s gastropokladmi,
ktorými sa pred návštevou predvediete ako dokonalí hostitelia.

T

Osúšiky
24 kúskov

Potrebujeme – na základ: 1 balenie osúchového cesta
(kúpené – 40 x 24 cm, alebo doma pripravené podľa receptu
v knihe na s. 144)
Na dokončenie: 70 g anglickej slaniny, 1 malá červená cibuľa,
múka na vypracovanie, 125 ml crème fraîche, čierne korenie
Ako na to: Rúru vyhrejte na 210 0C (teplovzdušnú na 190 0C).
Plech vyložte papierom na pečenie. Pokrájajte slaninu na 2
mm tenké plátky, cibuľu ošúpte a pokrájajte na tenké kolieska. Z cesta na pomúčenej doske vykrajujte 6 cm kolieska.
Až takmer po okraj ich potrite 1 lyžičkou crème fraîche
a poukladajte na ne cibuľu a slaninku. Osúšiky pečte v rúre
asi 15 minút dohneda a dochrumkava. Na záver ich poprášte
čiernym korením.

»

rojicou autoriek tejto už na pohľad chutnej knihy z dielne
vydavateľstva Slovart sú Ilse König, Clara Monti a Inge
Prader. S podtitulom Slané a sladké koláčiky, taštičky,
jednohubky a ďalšie chuťovky vám prinášajú rafinované minikúsky
z celého sveta, ktorými ohúrite každú návštevu. 60 receptov pre
začiatočníkov aj pokročilých vás inšpiruje na prípravu delikates,
po ktorých sa len tak zapráši. Ich príprava nemusí byť náročná a ak
trvá dlhšie, pozvite k ich výrobe manžela či deti – ich malé rúčky
zvládnu zdobenie na výbornú a vy si spolu pri ich kreovaní užijete
zábavu a porozprávate sa o tom, ako beží život. Recepty sú rozdelené do šiestich kapitol. V prvej – Trošku zhrešiť povolené: Rozmaznávajte sa – nás dostali citrusové košíčky, minihamburgery, pizzetky
či americké minišišky. Milovníkov zdravého životného štýlu
v druhej kapitole (Minimum kalórií, maximum vitamínov) nadchnú
rakletky s kokosom a marakujou, chuťovky s kuracinou a mangom
či zeleninové kanapky. Tretia kapitola Chuť a hojnosť v naplnenom obale zas servíruje minikúsky s úžasnými plnkami – okrem
sladkých šatôčok a iných sladkých fajnôt aj kačacinové závitky či
mäsové koláčiky. Tí uponáhľaní a pohodlní si iste nalistujú štvrtú
kapitolu Robte to jednoducho – krekry so syrom, osúšiky či brownie
chuťovky s espresom zvládne naozaj každý aj pod náporom
víkendového multitaskingu. Ak ste gurmáni a milujete nezvyčajné
kombinácie, nad piatou kapitolou vaše kulinárske srdce zaplesá – diavolettky, moje fish & chips či sladké sushi šteklia chuťové
poháriky už len svojím stylingom a ingredienciami. Na záver vás
domáci minimanuál naučí, ako pripraviť rôzne druhy cesta, upiecť
domáce krekry, zaskvieť sa domácimi krémami, džemami či želé.
Skvelé! Vy sa predvediete a návšteva týmto pochúťkami neodolá.
Ak aj prídu hostia, čo si dávajú pozor na štíhlu líniu, vytiahnete eso
z rukáva: „Len si daj, to je mini, to môžeš!“ www.slovart.sk
Stanislava Murínová
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Recept a foto: Minimánia (Slovart)

SÚŤAŽ:

GURMÁN

Sledujte našu facebookovú stránku friško a súťažte
o 3 knihy Minimánia od Slovartu!

Prinášame vám 3x tip na letnú vychytávku – smelo si ich pribaľte na
slnkom rozpálené cesty za letnými dobrodružstvami!

Osvieženie, zábava
a hravé zoznámenia

K

letu patrí smiech, priatelia a poriadna dávka osvieženia. To
zažijete s limitovanou edíciou Mentos Say Hello Lemonade,
ktorá vám dopraje poctivý citrónový refresh a stane sa impulzom na hravé letné zoznámenia. Na každom bonbóne je nakreslený
originálny smajlík, ktorý v letných horúčavách nenechá chladným
ani vás, ani toho, komu ho ponúknete. Stačí vybrať z vrecka, kabelky
či plážovej tašky valček „mentosiek“, z neho bonbón so smajlíkom
a ponúknuť ho priateľovi, sestre, dieťaťu či náhodnému známemu – osvieženie a úsmev spájajú a vďaka citrónovým „mentoskám“
zažijete čarovné okamihy, po ktorých je sviežo na jazyku a sladko na
duši. Mentos Say Hello Lemonade sa na Slovensku a v Čechách stali
v prestížnom oceňovaní Voľba spotrebiteľov
2018 najobľúbenejšou novinkou v segmente
cukroviniek. Kúpite ich v Tesco, Kaufland,
Metro, MilkAgro, DM a Terno, odporúčaná
cena je 0,69 €.

WWW.MENTOS.SK

Hlad a smäd vás už
na cestách nedostanú!

N

a cestách za letom oceníte cestovnú chladničku Orava TF-240 s termoelektrickým
chladiacim boxom a s objemom 24 litrov, do
ktorej okrem potravín vojde aj 6 stojacich PET fliaš.
Vďaka sieťovej šnúre ju ľahko pripojíte k elektrickej
sieti alebo k 12 V autokonektoru. Má kvalitnú izoláciu, ľahko sa prenáša a „pracuje“ ticho. Dokáže chladiť
o 9 až 12 °C pod teplotu okolia a zároveň ohrievať až
do max. 50 °C. Je na vás, či si na chladničke zvolíte
funkciu chladenia alebo ohrevu podľa toho, či si prajete mať uvarené jedlo pripravené na teplú konzumáciu
počas jazdy autom, alebo práve máte chuť na dúšok
svojho obľúbeného, správne vychladeného nápoja.
Nedáte na ňu dopustiť na žiadnej kempovačke,
pikniku, chate, na cestách k moru i za vysokými horami. Odporúčaná cena: 59,90 €.

WWW.ORAVA.EU

Po dúškoch - desiata a prílev energie

M

ixit sa už nielen maškrtne vyjedá, ale aj fajnovo pije – zo šejkra! Horúcou
novinkou do rozpálených dní sú totiž Mixit drinky s lyofilizovaným
ovocím (alebo kakaom), vlákninou z kukurice (alebo čakanky) a srvátkovým proteínom. Rovnaká kvalita a skvelá chuť, ako keď si ich chrumkavé sypete do
raňajkovej misky, len v tekutom stave. Stačí ich vsypať do šejkra, zaliať vodou alebo
mliekom a „nadupané“ smoothie máte poruke kdekoľvek. Majú fantastickú krémovú
chuť a výdatne zasýtia. Energiou nabitá trojica Mixit drinkov je mimoriadne vydarená
spoločnosť – na akčnú turistiku, lezenie po skalách, trailový beh, či len tak na piknik
do mestského parku. Drink kakao, drink banán a drink jahoda s banánom, zoznámte
sa! Že ich máte chuť spoznať všetky? Siahnite po degustačnej kolekcii aj s praktickým
šejkrom – z Mixitu vám ich pošlú krásne zabalené vo výročnom zlatom tubuse. Kúpite za 8,29 €, alebo samostatne jednotlivé príchute v balení po 5 ks za 8,69 €.

WWW.MIXIT.SK
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REGIÓN
VINÁRSTVOM
PREPOJENÝ
UŽ PO STÁROČIA

David Teniers (II)
Smoking and drinking monkeys

Vedieť piť víno je umenie, ktoré nás naplní bohatou
paletou nenapodobiteľných chutí a vôní. Je to dar
prírody, musíme si ho vážiť a piť múdro, s láskou,
radosťou a pohodou.
O tom je aj tento príbeh – či rozprávkový, alebo skutočný, nechám na
vás:
Kedysi žil jeden múdry kráľ (keby sme
to mohli dnes hovoriť aj o politikoch),
ktorý veľmi miloval vinice, ľudí, ktorí
na nich pracovali, a samozrejme aj víno.
Raz sa veľmi rozhneval, keď pri slávnostnom prípitku jeden z dvoranov lial
do seba vzácne víno ako do suda. Kráľ
si zavolal dvorana k sebe a vraví: „Pane,
keď sa podáva víno tak dobré ako toto,
pozdvihni pohár vína k oku a obdivuj
jeho jedinečnú farbu a iskru, čo v ňom
svieti. Potom nezabudni na nos, aj ten je
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tvoj, daj mu privoňať, aby pocítil jemnú
vôňu života prírody. A potom si daj malý
hlt, aby si cítil vrchol opojenia. Mok si
nechaj zahriať teplom úst, aby rozkvitla
chuť v plných ústach, a ešte raz privoňaj, aby si bol v lone prírody. Malý hlt
preváľaj po jazyku, aby aj ten posledný
kritik mal možnosť pohrať sa s harmóniou vôní a chuti. Potom pohár postav
na stôl a prihovor sa mu, poďakuj a teš sa
so svojimi zmyslami na ďalší hlt. Pamätaj:
dobré víno tvorí dobrú krv, dobrá krv
podporuje dobré skutky a dobré skutky
podporujú dobre myšlienky.“


Pavol Tutura,
predseda Cechu vinárov Hlohovecka

friško 2/2018 99

GURMÁN

S

LETO
S VÍNOM

GURMÁN

prichádzajúcim letom sa čoraz častejšie začína pripomínať dovolenkové obdobie, v ktorom
túžime spomaliť pracovné tempo, na chvíľu zmeniť
zabehnutý denný stereotyp, venovať sa viac svojej rodine a záľubám. Je to i čas častých stretnutí s priateľmi na
záhradných grilovačkách. Tak ako k peknému dňu patrí
slnko, tak k dobrému jedlu patrí dobré víno. To, či to
dobré bude naozaj dobré, v mnohom záleží na hostiteľovi. Okrem dôkladnej prípravy spôsobu stolovania
a výberu jedla je dobré venovať pozornosť aj náležitému
výberu vína.
Víno vášho večera by nemalo byť iba ako nápoj na
uhasenie smädu, či „tekutina na náladu“, ale aspoň prvé
otvorené fľaše by mali umocniť váš hostiteľský zámer,
rozpútať debatu poznatkov o víne a spríjemniť začiatok posedenia. Pri výbere týchto fliaš treba vsadiť na
istotu, ktorou je pozitívna skúsenosť. Často to bývajú
výrobky malých či stredných výrobcov vína, ktorých
poznáte, alebo víno, ktoré poznáte. Výber slovenského
pôvodu odporúčam ako veľmi vhodnú pomôcku. Tak
či onak, poháre na stopke a dobre vychladené víno sú
zárukou úspechu.
Po takejto koštovke, ktorá býva často v závere
skombinovaná s rôznymi sladko-slanými pochutinami,
môže prísť na rad odrodové víno v sudovej forme, ktoré
určite rozpovie dobrý vtip alebo začne peknú pesničku.
V tomto čase je už celkom zbytočné otvárať fľašu drahého alebo vzácneho vína. Je múdrejšie aj pre ľudí, aj pre
víno naliať si ho v prvom kole budúceho stretnutia.
S letnou dovolenkou bývajú časté pobyty mimo nášho
domova a pri poznávaní iných krajov často spoznávame
lokálne gurmánske špeciality a miestne vína, ktoré čoraz
častejšie tvoria obsah našej batožiny na ceste domov. Pri
ich výbere buď dáme na radu miestnych, alebo použijeme náhodný výber pred plným regálom fliaš.
Leto ako ročné obdobie využívame akosi viac na oddych, ktorý je častejšie spojený s príjemnými chvíľami.
Víno ako nápoj, ktorý rozhodne svojím charakterom
patrí k posilneniu zdravia a ducha, aj v letnom období
významnou mierou prispieva ku kultúrnosti nášho
života.

Milan Chudý
Vinárstvo Vinohrady nad Váhom
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POTULKY NAPRIEČ
KRAJOM ZA SVÄTÝM
URBANOM
Vo viacerých mestách a dedinách Trnavského kraja, kde vinice dodnes
tvoria neodmysliteľnú súčasť nielen jeho histórie, ale aj dneška, sa môžeme
kochať aj pozoruhodnými pamätihodnosťami, ktoré vinohradníci, vinári
i krčmári vztyčovali na chválu ich patróna – svätého Urbana.
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T

en patrí k mimoriadne obľúbeným svätcom čo do
počtu kaplniek a sôch, ktoré mu obyvatelia Slovenska
vo vinohradníckych oblastiach Slovenska stavali.
Niet sa čo čudovať. Veď vinohradníctvo patrilo od raného
stredoveku k významným poľnohospodárskym činnostiam a v mnohých miestach na Slovensku bolo aj hlavným
zamestnaním ich obyvateľov. Hlavné vinohradnícke centrá
v kraji sa v stredoveku sústredili v okolí Skalice, Trnavy
a Hlohovca, pre ktoré sa zaužíval zjednocujúci geografický
názov Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Aj preto pri
prechádzkach týmito regiónmi nachádzame pomerne veľa
sôch, kaplniek či božích múk, ktoré majú svätourbanské
zasvätenie. Úcta k sv. Urbanovi sa do strednej Európy a tiež
aj na Slovensko rozšírila z Francúzska, veľkej popularite sa
tešila najmä v období baroka v 18. storočí. Nie je však Urban
ako Urban. Často sa v prípade tohto svätca prelínajú dve historické osoby a cirkevní hodnostári. Prvým z nich je pápež
Urban I. a druhým biskup Urban z Langres. Práve sv. Urban
biskup podľa legendy časť svojho života prežil vo vinici vo
vinohradníckej rodine, ktorá ho zachránila pred prenasledovateľmi kresťanov. Táto legenda má byť spojovníkom medzi

postavou svätca ako ochrancom viníc.

Raz velebený, inokedy hanobený
Sochy alebo iné vyobrazenia sv. Urbana boli však v minulosti nielen velebené, ale neraz i hanobené podľa toho, či bol
vo vinici úrodný, alebo neúrodný rok. Sviatok sv. Urbana
(25. máj) býval pre vinárov dôležitým časovým medzníkom
pre prácu vo vinici, pretože približne v tomto čase vinič
kvitol. Predchádzalo mu však obdobie posledných jarných
mrazov, kedy nastalo krátke májové ochladenie. V ľudovej
pranostike ho predstavovali „traja zmrznutí“ – Pankrác,
Servác a Bonifác, kedy neraz mrazy zničili mladé výhonky
viniča. To platilo aj o sv. Žofii, ktorá toto dielo skazy podľa
ľudových pranostík dokonala (Žofia, vínečko popíja). Po skončení prechodného chladného obdobia si však vinohradníci
nezabudli uctiť svojho patróna. Na deň sv. Urbana vincúri postavili na námestí, na „návsi“, alebo inom verejnom
mieste, často aj vo vinici, obetný stôl s obrusom ozdobený
ratolesťami a kvetmi (v Hlohovci napríklad prvými čerešňami) a naň postavili sochu sv. Urbana. Keď ho sprevádzalo
pekné počasie, preukazovali svätcovi veľkú úctu, ale keď
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prišlo krupobitie, sucho, či sa premnožili škodcovia, hádzali
naň blato, polievali ho vodou, ba niekedy sochu vhodili do
potoka či rieky. Mnohé tieto lokality sa neskôr u miestnych
obyvateľov postupom času zredukovali a ustálili na jedno
miesto, kde napokon natrvalo postavili sv. Urbanovi sochu.

Každá vinica v kraji mala svojho ochrancu
Na Záhorí tak môžeme nájsť viacero lokalít, kde sa sv.
Urban ako ochranca vinohradov tešil veľkej obľube. V meste
Holíč sa s ním môžeme stretnúť hneď na dvoch miestach. Na
božej muke v lokalite Na Posvátnej a aj v kaplnke na okraji
hája neďaleko veterného mlyna. V Skalici sa zase nachádza
pozoruhodná kaplnka sv. Urbana, postavená už v 2. polovici 18. storočia. V okolitých obciach Koválov, Radošovce,
Prietržka, Mokrý Háj a Popudinské Močidľany sa poväčšine
nachádzajú vyobrazenia sv. Urbana v kaplnkách a božích
mukách. Prejdúc cez vrchy na opačnú, východnú stranu
Malých Karpát smerom k Trnave, nájdeme svätourbanské
patrocínium najmä v okolí Dolných Orešian. Tu sa dokonca
nachádza až na troch miestach, a to priamo obci, vo farskom
104 www.frisko.media

kostole a aj vo vinohradoch. Zatiaľ čo posledná menovaná
socha vo vinici bola vztýčená už v roku 1801, sochu sv.
Urbana v obci postavili až v roku 2014. Aj v Horných Orešanoch vo viniciach má sv. Urban svoje miesto. Po tom, čo
miestne vinohrady zničila na prelome 19. a 20. storočia filoxéra viničová, v roku 1911 miestni obyvatelia, ktorí vycestovali za prácou do Ameriky, urobili na jej vytesanie finančnú
zbierku a v tom istom roku ju aj v chotári obce postavili.
Zaujímavé reliéfne stvárnenie má sv. Urban z neďalekých
Smoleníc, postavený v roku 1943 a tiež prícestná socha sv.
Urbana z Chtelnice, vztýčená v roku 1781. V okolí Trnavy
je patrón vinohradníkov spodobnený do sochy vo farskom
kostole v Trnave – Modranke. V Suchej nad Parnou v Ružovej doline bola socha sv. Urbana posvätená v roku 1808,
v Bučanoch a v Dlhej pribudli nové sochy sv. Urbana v rokoch 2005 a 2014. V známej vinohradníckej obci na svahoch
Nitrianskej pahorkatiny, ktorá má už v samotnom názve
zakódovaný odkaz na vinohradnícku tradíciu, – vo Vinohradoch nad Váhom – sa okrem sochy nachádza aj kaplnka sv.
Urbana postavená v roku 1728. Tá patrí vôbec k najstarším

pamiatkam na tohto svätca na území kraja. V okolí Hlohovca
sú sochy v Hornom Trhovišti, Pastuchove, Koplotovciach,
Horných Otrokovciach a vo Dvorníkoch. V obci Dvorníky
za dedinou vo vinohradníckej usadlosti Poláne postavili
sochu sv. Urbana v roku 1862, neskôr ju prekryli novšou
kaplnkou. Putovanie po malebných miestach starých viníc
so sochami sv. Urbana môžeme zakončiť v Hlohovci. Poloha
Urbánok južne nad Hlohovcom je starým miestom procesií
k sv. Urbanovi. Výrazný kužeľovitý pahorok s altánkom
a sochou sv. Urbana, kedysi obklopený vinicami Jaskej hory,
sa dvíha za hlohovským zámkom. Umelo vytvorený vŕšok
mal pôvodne na svojom vrchole strážnu vežu. V roku 1773
na tomto mieste hlohovskí vinohradníci vztýčili sochu sv.
Urbana. Pôvodný drevený prístrešok nad barokovou sochou
dvaja miestni murári, Poláček a Lackovič, v roku 1924 rozobrali a v podobnom štýle nahradili betónovým altánkom.

Sv. Urban a tí druhí
Sv. Urban však nebol jediným svätcom, ktorého si vinohradníci a vinári volili za svojho ochrancu. V rôznych

kútoch strednej Európy nachádzame aj iné mená svätých,
ktorým sa venovala zvláštna pozornosť a prejavovala patričná úcta. V Čechách mali vinohradníci od doby kráľa Karola
IV. napríklad v úcte vždy sv. Václava, za patrónov vinárov
bývali považovaní aj sv. Ján Evanjelista a sv. Ján Krstiteľ.
Z apoštolov sa neraz za patróna vinohradníkov považoval aj
sv. Bartolomej – najmä preto, že počas jeho sviatku v niektorých krajinách začínalo vinobranie. Na Morave bol okrem
sv. Urbana obdobne uctievaný aj sv. Vavrinec (10. augusta),
kedy začína dozrievať prvé hrozno. Čím by sme išli viac
na západ a na juh Európy, nachádzali by sme ďalšie a ďalšie
mená svätcov, ktorým vinohradníci už celé stáročia zverujú
svoje vinice a vína do opatery pred následkami tzv. vyššej
moci. Pri degustácii našich slovenských vín však môžeme
pokojne konštatovať, že i keď nad rukami a umom našich
vinohradníkov a nad ich vinicami bdie iba jeden svätec, celkom to postačuje na to, aby sme sa našimi vínami mohli bez
hanby pochváliť kdekoľvek vo svete.
Jozef Urminský
Foto: Matúš Lošonský
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Poľnohospodársko-obchodné
družstvo Abrahám
prevádzka

GURMÁN

BIELE:

Rizling vlašský
Veltlínske zelené
Devín

„VÍNNA PIVNICA“

RUŽOVÉ:

ponúka na predaj víno
z vlastnej produkcie

Frankovka modrá

ČERVENÉ:

Frankovka modrá
Cabernet Saugvinon
DOBA PREDAJA:
streda: 12.00 – 15.00 hod.
piatok: 12.00 – 16.30 hod.

Otvorené aj 27. – 29. júla

Kontakt: 0903 980 906
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Miesto:
48.260848524,
		17.617092133

48° 15’ 39.0546877” N,
17° 37’ 1.5316772” E

PRIAMO
Z NAŠEJ KUCHYNE
FR-20180030-01

COOP Jednota
Dunajská Streda

DUNAJSKÁ STREDA
106 www.frisko.media

Pekáreň:

Objednávky na tel. číslach:
Výroba LVS:

0915 493 672 0915 494 106

VYBERÁME
PRE VÁS

Prinášame vám
ďalšiu časť seriálu
o jednotlivých odrodách
hrozna, ktoré sa pestujú
v západoslovenskom
regióne aj s recenziou vín
z nich vyrobených.
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GURMÁN

O

droda viniča pochádzajúca z
Rakúska, kde je známa ako
Grüner Veltliner (jedným z
predkov je Tramín červený). Je to
tradičná a najrozšírenejšia odroda na
Slovensku, kde v roku 2006 zaberala
až 17 % plochy vinohradov. Úrodnosť
odrody je ľahko regulovateľná, čo
umožňuje vyrábať bežné konzumné
vína, ako aj vysokokvalitné a exkluzívne moky.
Má stredne veľké až veľké päťlaločnaté listy. Strapce sú stredne veľké až
veľké, asi 150 mm dlhé a veľmi husté
s bobuľami žltozelenej farby veľkými
až 15 mm. Hrozno je možné oberať až
medzi poslednými odrodami.
Farba vína je zlatožltá. Víno odrody Veltlínske zelené je vďaka vyšším
kyselinám svieže s vôňou tropického
ovocia. Pri vyzretejších vínach je viac
aromatické a prechádza do medovo
lipovej vône s nádychom domáceho
ovocia, mandľovou arómou, zeleného
korenia, špargle, zeleného hrášku a zelených jabĺk. Má veľmi dobrú chuťovú
plnosť a pikantnú kyselinku.
Vínko do tanca i spevu – s priateľmi, alebo len tak. Ťažko je mu odolať.
Kto si Veltlín zamiluje, inému druhu
neholduje.

VÍNO SABO –
VELTLÍNSKE ZELENÉ 2015
Suché, harmonické biele víno s jemne ovocnou vôňou a nádychom lúčnych kvetov. Suchá chuť s
pikantnou aciditou a jemnými ovocnými tónmi a mandľovým záverom. Je to dobrá voľba k ľahkej
večeri.

175 ml

Zeleninové šaláty, sendviče, predkrmy
z morských plodov, biele sladkovodné
ryby, šupinaté morské ryby, syry s kôrou.

SUCHÉ

GURMÁN

6°C

BLEDOZELENÁ

VÍNO MAHID –
VELTLÍNSKE ZELENÉ 2016

Víno má veľmi príjemnú arómu kôstkového ovocia a zeleného hrášku. Chuť je plná a kyselina je
svieža. Po dlhšom pôsobení chutí je možné nájsť vo víne tóny zeleného korenia a zelených jabĺk,
ktoré sú prepletené s chuťou sladkých mandlí.




108 www.frisko.media

(Gabriel Laub)

175 ml

Restovaná alebo parená zelenina, varené
hovädzie mäso, osso bucco, rybacia polievka, homár, krevety, ustrice, biele sladkovodné ryby, vyprážané ryby.

SUCHÉ

„Niektorým druhom vína
a pravdy vek neprospieva.“

6°C

ŽLTOZELENÁ
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VÍNO ČERNÝ –
PESECKÁ LEÁNKA 2016

Príjemne sladké, harmonické biele víno s jemne ovocnou vôňou a s nádychom muškátových
kvetov. Víno sa veľmi dobre popíja, ak je mierne podchladené. Zvyškový cukor nedominuje, skôr
elegantne dotvára celkovú chuť vína v ústach. Je to dobrá voľba k tortám alebo ku krémovým zákuskom.

Indická, thajská a čínska kuchyňa, ryby
s vyšším obsahom tuku, biele kuracie mäso.

R

umunská odroda, ktorá vznikla začiatkom 20. storočia krížením odrôd dievčieho hrozna a pôvodnej
rumunskej odrody Grasa de Cotnari.
Má stredne veľké listy so stredne plstnatou spodnou stranou. Strapce sú stredne veľké, cylindrické a stredne husté so
žltozelenými bobuľami s veľkosťou 14 mm, ktoré sú guľovité.
Bobule dozrievajú v prvej polovici októbra.
Víno je bledo žlto-zelenej farby, plnej ovocnej chuti s
jemnou kvetinovou arómou, oceňované pre ľahšiu a harmonickú chuť. Má veľmi dobrú rovnováhu medzi zložkami a je
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veľmi atraktívne pre mnoho spotrebiteľov. Jeho kyslosť je
často vyššia.

„Kto v ňom v mladosti
miluje citrusové chute, po roku či dvoch
už medové tóny v ústach nájde.“

6°C

BLEDO
SIVOŽLTÁ

TIP REDAKCIE

VÍNO NICHTA –
TERROIR FETEASCA REGALA 2016

Víno je voňavé, má veľmi príjemnú arómu pripomínajúcu letné jablká a rozkvitnutú lúku. Vôňa
je chvíľku vtieravá a potom zdržanlivá. Chuť je ľahká, čerstvá a zároveň živá. Po dlhšom pôsobení sa
prejavia kyselinky a chuť sa mení na medovo mandľovú.

175 ml

Restovaná alebo parená zelenina, holandská
omáčka, varené hovädzie mäso, cestoviny,
indická kuchyňa, biele kuracie mäso.

SUCHÉ

Pesecká leánka
(Feteasca Regala)

SLADKÉ

175 ml

BLEDO
SIVOŽLTÁ

6°C
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VÍNO CHUDÝ –
TRAMÍN ČERVENÝ 2017

Víno plné korenia, ale zároveň so sviežou, plnou chuťou, v ktorej nájdeme biele kvety, citrusové
ovocie, hrozienka a červené korenie. Sviežosť mu dodáva šťavnatá kyselinka.

Tramín
červený



sivo ružovej farby. Pri dozrievaní veľmi rýchlo hromadí cukry. Hrozno je možné oberať v prvej dekáde októbra s vyššou
cukornatosťou.
Tramín červený je plné, vysoko extraktívne, veľmi akostné, aromatické a korenisté biele víno s krásnym buketom. Po
dosiahnutí sudovej zrelosti a nafľašovaní nadobúda výrazný
tramínový charakter. Patrí k tzv. ťažším vínam. Farba je
zlatožltá, vôňa je silná, plná a korenistá. Dominujú kúsočky
sladkého sušeného a tropického ovocia, med, korenie či
niekedy ťažké parfumové tóny. Chuť vína je plná, korenistá
s veľmi dlhou dochuťou.

„Pri prvom pohári pije muž víno, pri druhom víno pije víno,
pri treťom víno pije muža.“
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9°C

SVETLO
ZLATOŽLTÁ

VÍNO JAŠTER –
TRAMÍN ČERVENÝ 2017

Víno zlatožltej farby, s medovo-korenistou vôňou, najmä ruže, kvetového medu a muškátových
listov, obohatenou o jemné minerálne tóny. Chuť vína je medovo ovocná, s lahodnými ovocnými
kyselinami a príjemnou nasladlou dochuťou.

175 ml

(japonské príslovie)

Restovaná alebo parená zelenina, holandská
omáčka, varené hovädzie mäso, indická, thajská a čínska kuchyňa, ryby s vyšším obsahom
tuku, tmavé hydinové mäso, mäkké syry.

POLOSUCHÉ

V

eľmi stará odroda, ktorá vznikla pravdepodobne
voľným krížením s lesným viničom. Tramín sa podieľal na vzniku mnohých odrôd európskeho viniča.
Je typickou odrodou severných vinohradníckych oblastí.
Prívlastok červený má táto odroda z dôvodu farby hrozna,
ktoré má ružovkastú farbu, avšak dužina je biela. Hrozno
dosahuje často vysokú cukornatosť, preto je táto odroda
vhodná aj na výrobu prírodne sladkých vín.
Listy sú stredne veľké až malé a sú slabo chĺpkaté zo spodnej strany. Strapce sú malé až stredne veľké (do 120 mm)
a husté s malými až stredne veľkými bobuľami ružovkastej až

POLOSLADKÉ

175 ml

Avokádový šalát, biele sladkovodné ryby,
grilované kuracie mäso, kačacia alebo
husacia pečeň, ovocné dezerty, kozie
a ovčie syry.

6°C

ZLATOŽLTÁ
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TIP REDAKCIE

VÍNO SABO – CABERNET
SAUVIGNON ROSÉ 2016

Víno je jasnej, staroružovej farby s čarovnou vôňou červených ríbezlí, sladkých šťavnatých jahôd
a chrumkavých májových čerešní. V plnšej ovocnej chuti sa pekne spájajú ovocné kyseliny s lahodným zvyškovým cukrom. Chuť vína kopíruje jeho vôňu. Pripomína zmes červeného záhradného
ovocia s nádychom ríbezlí, malín a šťavnatého pomela.

R

užový kabernet – to je mok nielen na leto, ale aj len
tak, na osvieženie tela, ducha a mysle. Je to vlajková
odroda slovenského vinárstva v ružovej forme.
Francúzska odroda patriaca do skupiny kabernetových odrôd z okolia Bordeaux. Je krížencom odrôd Cabernet Franc a
Sauvignon Blanc. V súčasnosti je v prvej desiatke najrozšírenejších modrých muštových odrôd pestovaných vo svete.
Listy má stredne veľké, výrazne päťlaločnaté, zospodu
jemne chĺpkaté. Strapce sú stredne veľké, rovnomerne husté,
s menšími modrými bobuľami s celoplošným voskovým
povlakom. Dozrieva v druhej polovici októbra, ale zber sa
prispôsobuje požadovanej kvalite hrozna.
Víno má výraznú odrodovú príchuť kabernetového
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charakteru a vyšší obsah kyselín. Je mimoriadne korenisté,
typické s výrazným odrodovým charakterom. Farba vína je
staroružová až lososovo-červená. V intenzívnej ovocno-kvetinovej vôni objavíte vôňu čerešní, višní, sliviek, čiernych
ríbezlí a čierneho korenia.

„Keď správne ružové
koštujete, ťažko ešte niekoho z fľašky
ponúknete.“

9°C

LOSOSOVÁ

VÍNO VINIDI – SOLEIL CABERNET
SAUVIGNON ROSÉ 2015

Víno je sviežej malinovo ružovej farby. Vôňa je kombináciou tónov čiernych ríbezlí a malín
s jemne smotanovým charakterom. Chuť je výrazne ovocná s príjemne šťavnatou kyselinkou, ktorá
harmonizuje so zvyškovým cukrom. Pri dlhšom pôsobení v ústach sa chuť zmení na intenzívne
jahodovú s medovým podtónom.

Stredomorská a indická kuchyňa, korenisté
jedlá, plody mora, tatarák, grilované a dusené
bravčové mäso, hydinové mäso, syry gouda a
ementál.

175 ml

SUCHÉ

Cabernet
Sauvignon Rosé

175 ml

SLADKÉ

Žltý melón s plátkami sušenej šunky, krémové polievky, vývar z bažanta, stredomorská
kuchyňa, šťavnaté bravčové kotlety, pečené
jahňacie mäso, hydinové mäso pečené alebo
dusené, camembert.

MALINOVO
RUŽOVÁ

9°C
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MARIÁN SPEVÁR –
PINOT NOIR 2015

Granátovo červená farba s tehlovými odleskami. Koncentrovaná vôňa sušených sliviek, santalového dreva a kávy. Bohatá ovocná chuť, komplexná s tónmi orientálneho korenia a horkej čokolády.
Stredne pevné taníny. Dlhá ovocná dochuť pripomínajúca sušené slivky v horkej čokoláde.

P

inot Noir alebo Rulandské modré pochádza z Francúzska a patrí medzi klasické burgundské odrody. Vyžaduje teplú polohu a svahovitý terén. Pôda nesmie byť
ťažká, skôr kyprá, s dostatočnou schopnosťou udržať vlahu.
Listy má malé až stredne veľké, najčastejšie okrúhle, na
spodnej strane hladké. Strapce sú malé až stredne dlhé a veľmi husté. Modré bobule s celoplošným voskovým povrchom
sú malé, guľaté.
Víno má rubínovú až tehlovo červenú farbu, v dobrých
rokoch je farba tmavšia. Vôňa je závislá od vyzretosti vína.
Štandardne vonia po drobnom ovocí, jahodách, malinách,
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ale aj čiernych a červených ríbezliach. V starších vínach sa
ovocné príchute prejavujú skôr ako chuť slivkového lekváru
s príchuťou horkej čokolády. Chuť vína je plná, zamatová,
okrúhla, s mäkšími tanínmi.

„Mladá žena, pečená hus a holba vína –
najlepšia to medicína.“ (príslovie)

17°C

PURPUROVO
ČERVENÁ

VÍNO ŠINTAVAN –
PINOT NOIR 2015

Harmonické odrodové červené víno. Elegantná vôňa, jemne korenistá s dochuťou lesného ovocia
a horkých mandlí. Chuť je vyvážená, s hladkými tanínmi a príjemnou kyselinkou, plná lesného
ovocia a horkej čokolády. V dlhej dochuti sa plne prejaví horká čokoláda, vďaka čomu samotné víno
pôsobí sladším dojmom. Fľaškovú zrelosť nadobúda po 3 až 5 rokoch.

Zeleninový vývar, pikantne upravené hovädzie
mäso, pečené bravčové mäso, vyprážané kuracie
mäso, pernatá divina, ragú, klobásy, mleté mäso,
údené a grilované pokrmy, tvrdé a plesnivé syry.

175 ml

SUCHÉ

Pinot Noir

175 ml

SUCHÉ

Kačacie mäso, husacina, jahňacie mäso, bravčové mäso, čierna divá zver, klobásy, zrelé
šunky, jedlá z talianskej a španielskej kuchyne,
pizza, grilovaná zelenina, mäkké a tvrdé syry.

RUBÍNOVO
ČERVENÁ

17°C
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VÍNO CHUDÝ –
DUNAJ 2017

Víno je veľmi kvalitné, s višňovo červenou farbou a výraznou chuťovou plnosťou. V chuti a vôni
sú tóny prezretých čerešní a višní v spojení s čučoriedkami, ktoré prechádzajú až do veľmi zaujímavých čokoládových tónov.

bobule sú stredne veľké, guľaté a majú silno voskový povlak.
Dozrieva už koncom septembra, kedy je aj ideálna doba na
jeho zber.
Víno je tmavočervenej farby s výraznou chuťovou plnosťou. V chuti a vôni sú tóny prezretých čerešní a višní, ktoré
prechádzajú až do veľmi zaujímavých čokoládových tónov.

„Mohutný európsky tok a odroda z malej krajiny Slovensko to je náš svetový klenot.“
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VÍNO ŠINTAVAN –
DUNAJ 2015

Víno je tmavočervenej farby. Aróma je plná lesného ovocia a horkej čokolády. Chuť červeného
vína je veľmi plná, zložená z dužiny prezretých čerešní, bobuľového ovocia a sladkého drievka. Je
dobre štruktúrovaná a elegantná.
Zrelosť dosahuje po 3 rokoch.
Kačacie mäso, husacina, teľacie mäso, grilované bravčové mäso, restovaná pečeň, pečená
divina, guláš z diviny, zrelé šunky, steaky.

175 ml

SUCHÉ

S

17°C

VIŠŇOVO
ČERVENÁ

TIP REDAKCIE

Dunaj

lovenská odroda, ktorá vznikla skrížením odrôd Muškát Bouchet a Oporto a následne skrížením s odrodou
Svätovavrinecké. Je to veľmi kvalitná odroda, ktorá sa
pestuje hlavne na Slovensku.
Listy má stredne veľké, tmavozelené, s husto chĺpkatou
spodnou stranou. Strapce sú stredne veľké, stredne riedke.
Výrazne sa vetví a často vytvára zdvojené strapce. Modré

175 ml

SUCHÉ

Kačacie mäso, husacina, teľacie mäso, grilované bravčové mäso, pečená divina, zrelé
šunky, tatarák, carpaccio.

VIŠŇOVO
ČERVENÁ

17°C
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Malverina

„Víno odkrýva
tajomstvo srdca.“

(čínske príslovie)

ODPORÚČAME

VÍNO CHUDÝ –
MALVERÍNA 2015

Víno má príjemnú ovocno-kvetinovú vôňu. Chute sú plné bielych kvetov, zeleného jablka, s jemným
nádychom citrusovej kôry. Sviežosť mu dodáva šťavnatá kyselinka.

Kyslé polievky, bravčové mäso dusené alebo
pečené, hovädzie mäso varené, grilovaná
hydina, biele sladkovodné ryby.
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SUCHÉ

Mikuláš Elek
Foto: wikimedia.org, pixabay.com, pinimg.com, archím M. E.

175 ml

6°C

ŽLTOZELENÁ

FR-20180029-01

J

e to veľmi mladá odroda, ktorá bola
vyšľachtená v Českej republike
a uznaná len v roku 2001. Ide o kríženca odrôd Rakiš a Merlan.
Listy má stredne veľké, zelené. Strapce sú stredne veľké a stredne husté, so
stredne veľkými guľovitými bobuľami
zelenožltej farby, ktoré sú na oslnenej
strane intenzívne ružovkasté. Dozrieva
počas októbra.
Malverína je určená na výrobu odrodových vín. Mladé vína majú kvetinovú
a ovocnú vôňu a vyšší obsah kyselín.
Ležaním vo fľaši sa chute harmonizujú.

Predaj mininakladačovGURMÁN
www.hysoonslovakia.sk

KOMPAKTNÝ dizajn a UNIVERZÁLNE využitie
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Prečo je nákup
u nás tou
správnou voľbou?

FR-20180028-01

GURMÁN

DUNAJSKÁ STREDA

Najlepšie domáce potraviny: ponúkame
min. 68% podiel SVK výrobkov – podporujeme
Slovensko
TOP obchodný reťazec mladých v r. 2016:
podľa nezávislej ankety sa stala naša firma
reprezentantom úspešnosti medzi mladými ľuďmi
na Slovensku
Nákupná karta v mobile: nová aplikácia
COOP Jednoty umožňuje využívať všetky výhody
nákupnej karty pomocou smartfónu
Zľava za vernosť: 1% z nákupu + ďalšie
benefity vyplývajúce z použitia nákupnej karty
Výrobky vlastnej značky: ponúkajú
zákazníkom tradičnú kvalitu za dobrú cenu
Služba coopkasa: friško
možnosť
platenia
2/2018
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Koun
Paulínyho 1,
Bratislava

www.koun.sk
www.facebook.com/
Koun
mrzlináreň krásnej
Slovenky Barbory Szalai si za
posledné roky získala
srdcia mnohých mnohých
Bratislavčanov aj ľudí z
okolia! Pod fenomenálny
úspech Kounu sa podpísala láska a zanietenie
sympatickej majiteľky Barbory k zmrzline – s ňou vstáva a
zaspáva, s nadšením vymýšľa originálne príchute, dokonca
o nej študovala aj na zmrzlinovej univerzite v Taliansku.
Podľa druhov zmrzlín každá má svoju ideálnu konzistenciu,
smotanová je najsmotanovejšia, akú sme kedy jedli, mangový (alebo akýkoľvek iný) sorbet je totálne osviežujúca chuť
ovocia, žiadne prísady, umeliny, 100 % čistej chute surovín,
z ktorých tu vytvárajú zmrzlinové nebo. Ponuka príchutí sa
každý deň obmieňa, takže čo návšteva, to lahodné a osviežujúce prekvapenie. Jedinou komplikáciou je, ako si z toľkých
lákadiel vybrať len dve či tri? Aj keď sa do Kounu vyberie-

Z

Najchutnejšie

letné osvieženie
Zmrzlina patrí k letu – a či ju olizujete
priamo z kornútka, alebo decentne naberáte
na plastovú lopatku z téglika – cítite sa ako
šťastné deti, nech už máte v rodnom liste
napísaný akýkoľvek dátum. Ochutnali sme
ovocné sorbety, špeciality zmrzlinární aj
najobľúbenejšie príchute, aby sme objavili tie
najlepšie zmrzlinárne v Západoslovenskom
kraji. Dajte si tento rok záväzok, že ich
ochutnáte všetky na svojich výletoch aj vy!
122 www.frisko.media

Arthur Ice
Cream
Laurinská
780/2,
Bratislava

NÁŠ TIP:
Vyskúšajte aj Koun brioche – sendviče so zmrzlinou!
My ich milujeme.

te s odhodlaním dať si len jeden kopček, skončíte vždy s
poriadnou zmrzlinou nakladačkou, cena zmrzliny totiž nie
je za kopček, ale za lopatku. Porcie sú také štedré, že viac
ako tri – štyri lopatky „dáte“ len nalačno. Okrem klasiky vás
zláka napríklad ananásová s rozmarínom, biela čokoláda s
píniovými orieškami, chai latte, jahodová s rebarborou (!),
fialková, lemon cake, krém Rafeal, levanduľová (!), mandľa
a pistácia, mascarpone s medom a orechmi, muškátové víno
a lesné jahody, ricotta a karamelizované figy (!), ruža, slaný
karamel, či višne v čokoláde. Koun proste treba ochutnať!
A nech vás dlhý rad čakajúcich neodradí – je znakom, že tu
naozaj uprednostňujú kvalitu pred kvantitou. Nenadarmo
renomovaný turistický portál TripAdvisor radí Koun medzi
najlepšie zmrzlinárne v Bratislave a blog leteckej spoločnosti
Ryanair dokonca medzi 14 najlepších zmrzlinární v celej
Európe. My v redakcii máme taký sen – každý letný deň
začať prechádzkou do Starého Mesta a tam si spolu s rannou
kávou dať aj Koun zmrzlinu – každý deň inú príchuť, a tak
ich ochutnať všetky! Otvorené majú celoročne, takže si tých
„kolečiek“ môžeme dať, och, aké šťastie, niekoľko!

A

j na túto zmrzlinu sme si museli vystáť dlhý rad, ale
opäť neľutujeme! Ponuka naozaj široká – zmrzlina
výborná. Arthur je skutočný zážitok. Pre vás, ale
teraz pozor, aj pre vášho štvornohého miláčika. Áno, čítate
správne. Arthur ponúka ako novinku aj zmrzlinu, na ktorej
si môžu pochutiť psíkovia! Vraj dokonca obsahuje vitamíny, ktoré pomáhajú psíkom ku každodennej aktivite. Tak
nezabudnite a nabudúce, keď budete na prechádzke Starým
Mestom so psíkom, ochutnajte. Obaja.

www.facebook.com/
arthuricecream
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Monalisa
Námestie Slobody 1708/17,
Piešťany
www.monalisa-zmrzlina.com
www.facebook.com/monalisazmrzlina

Z
Kapucíno –
coffee
& cakes
Kapucínska
5, Bratislava

www.kapucino.sk
www.facebook.com/
kapucino.ba

Zmrzlina
Special
Panská 23,
Bratislava

www.facebook.com/
zmrzlinaspecial
124 www.frisko.media

V

iac než len zmrzlinu nájdete práve tu – na rozdiel
od klasických zmrzlinární, ktoré sú otvorené
sezónne, je Kapucíno celoročne prevádzkovanou
kaviarňou. V dvojpodlažnom, do pastelových tónov ladenom a úžasne presvetlenom objekte dostanete na prízemí
od začiatku apríla do konca septembra poctivú dávku
zmrzliny, na druhom podlaží vám v útulnej kaviarničke
celoročne vyčarujú úsmev na perách kvalitnou talianskou
kávou a domácimi waflami. Mňam! Zmrzlinu v Kapucíne
vyrábajú podľa vlastnej receptúry, rodinné tajomstvo a
dohľad nad 100-percentným dodržiavaním optimálneho
postupu a kvality ingrediencií strážia pri výrobe osobne
členovia rodiny majiteľov, nik iný k nemu nemá prístup.
Horúcou letnou novinku sú ich domáce nanuky. Sami si
vyrábajú aj polevy a posýpky na zmrzlinu. V ponuke sú aj
vegánske zmrzliny.

S

taršie generácie si ju budú možno ešte pamätať pod
menom Lagúna Caffe, mladšie ju už poznajú pod
dnešným názvom Zmrzlina Special. Neodolali sme a
vyskúšali sme, ako chutí a vyzerá niekedy najobľúbenejšia
a najvyhľadávanejšia zmrzlina v meste. Musíme uznať, že
kvalita ich tajného receptu je stále úctyhodná! Jednoznačne odporúčame, a to nielen kvôli výbornej zmrzline, ale
aj vždy usmiatemu a priateľskému personálu.

mrzlináreň v príjemnom kúpeľnom meste je vychýrená! Vďačí za to naozaj fantastickej zmrzline, miestu a
atmosfére, ale aj nevídaným a nami doposiaľ neochutnaným sezónnym príchutiam. Zaujala nás napríklad levanduľová, ale v pamäti nám zostalo aj jesenné menu, v ktorom
nechýbali príchute ako gaštanová, či hokaido pekan sorbet.

ZAUJALO NÁS:
V tejto zmrzlinárni nájdete aj chutné domáce nanuky.
Tie nielen výborne vyzerajú, ale aj chutia.

Oilá – remeselná zmrzlina
Palackého 101/29, Trenčín
www.facebook.com/oila.zmrzlina

A

ak hľadáte niečo celkom iné, koncept, s akým ste sa
ešte nestretli, ulahodiť by vám mohli v Oilá. Prvá
remeselná zmrzlináreň v Trenčíne si potrpí na kvalite. Asi preto v spojení s nimi ich zákazníci a my skloňujeme
slová ako – bezkonkurenční, originálni alebo široko ďaleko
najlepší.

Gio Caffé
Kupecká 2 a NC Mlyny, Nitra
www.facebook.com/giocaffe

T

radičnú taliansku zmrzlináreň otvorili v meste pod
Zoborom už pred siedmimi rokmi. Spokojným zákazníkom a šťastným detským tváram sa teší dodnes
vďaka výnimočnej zmrzline. Tá je vyrábaná unikátnym
výrobným procesom a iba z vysokokvalitných surovín. Tie
sú vždy lokálne a čerstvé, vďaka čomu zmrzlináreň ponúka
aj jedinečné sezónne príchute, ktoré sú servírované vždy
s úsmevom, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť.

PLUS –

gelato v Gio Caffé bezlepkové, niektoré príchute sú
dokonca vegánske.
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Cukráreň Balkan
Lichnerova 6,
Senec
www.facebook.com/
cukrarenbalkan

A

ni menšie mesto neďaleko
Bratislavy sa nedá zahanbiť!
V Seneckej cukrárni Balkan,
ktorá otvorila už v roku 1965, nájdete
neuveriteľných 26 druhov zmrzliny!
V rodinnom podniku Albáncov si
vychutnáte nielen výbornú balkánsku
zmrzlinu, ktorej receptúra sa dedí z
generácie na generáciu. Ochutnať tam
celoročne môžete aj naozaj chutné
zákusky, kávu a limonády.

Alžbeta Molnárová Foto: Koun, Gio Caffé, Kapucíno – coffee & cakes, Zmrzlina Special, Cukráreň Balkan

Ako rozpoznáte kvalitnú zmrzlinu?
Opýtali sme sa za vás Mgr. RNDr. MUDr. JÁNA MIKASA, PhD., v.r.,
hlavného hygienika Slovenskej republiky.
Ako by mala vyzerať kvalitná nebalená zmrzlina?
Farba zmrzliny musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám. Jej konzistencia má byť hladká, tvárna až
mierne ťahavá, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných
surovín a prísad, okrem surovín a prísad použitých na ochutenie (ovocie, orechy atď.). Vôňa a chuť musí byť príjemná,
charakteristická po použitých surovinách, prísadách a prídavných látkach.
Na čo si treba dať pozor pri kúpe nebalenej zmrzliny?
Zloženie zmrzliny musí byť dostupné spotrebiteľovi v mieste pri jej predaji, vrátane označenia alergénov
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a upozornenie na niektoré farbivá, pokiaľ by boli v zmrzline
prítomné. Nebalená zmrzlina vyrobená takzvanou teplou
alebo studenou cestou sa môže predávať 24 hodín po jej
vymrazení. Ak je zmrzlina opakovane zmrazovaná, môžu sa
v nej vytvoriť kúsky ľadu, ktoré nielen zmyslovo znehodnotia zmrzlinu, ale môžu byť aj nositeľmi mikroorganizmov.
V zmrzline sa v takomto prípade môžu objaviť nepatogénne
mikroorganizmy, napríklad koliformné baktérie, alebo patogénne mikróby, napríklad salmonela, a tak sa po konzumácii
kontaminovanej zmrzliny objavia najčastejšie tráviace ťažkosti ako nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Citlivejšie na takéto
-redochorenie sú deti.

GrapeRun
Doľany –

V POHYBE

keď beh a víno spolu ladia
To je pocit, zabehať si počas
babieho leta vo viniciach! Beh
zušľachťuje telo a po vypotených
kilometroch dobre padne to,
čo zušľachťuje dušu a chuťové
poháriky – pohár kvalitného
vína. Ak ste sa ešte vínneho
behu nezúčastnili, alebo, naopak,
patríte k jeho fanúšikom,
nenechajte si ujsť GrapeRun
Doľany 2018! Vyspovedali sme
pre vás organizátorku podujatia
JANU OBERNAUER z OZ Obehni
Slovensko.
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Kto je Jana Obernauer?

R

odáčka z Topoľčianok, ktorá už vyše
20 rokov žije v Bratislave, sa dlhé roky
v rámci rodinného podniku venovala
geologickému prieskumu po celom Slovensku.
Pred 10 rokmi sa dostala k behaniu a posledných
6 rokov prepadla pretekárskej mánii a zbieraniu
medailí z pretekov v rôznych kútov sveta. Už 20
rokov je vegetariánka, okrem behu sa venuje aj
funkčným tréningom, joge, bicyklovaniu a turistike. Širokej bežeckej verejnosti sa prostredníctvom svojich aktivít snaží sprostredkúvať zážitky
z behania kombinované s čarom regiónov, kde
sa konajú atraktívne bežecké „hajlajty“. V rámci
OZ Obehni Slovensko sa venuje príprave tzv.
vínnych behov. Viac o GrapeRun Doľany 2018
na www.graperun.sk
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Po vínnych behoch Chateau Run Topoľčianky a Bežecká perla Šenkvice máte pre milovníkov pohybu a vína pripravený
ďalší vínny beh – 29. septembra sa uskutoční 1. ročník GrapeRun Doľany. Ako skrsol nápad na toto podujatie?
Zámerom OZ Obehni Slovensko je skutočne obehnúť Slovensko
a časom pripraviť sériu vínnych behov. Každá vinohradnícka oblasť
bude mať svoje zastúpenie, pretože by sme chceli bežcom ponúknuť
bežeckú prehliadku krásnych vínnych terénov a degustáciu miestnych vín. Niečo ako bežecko-vínna slovenská cesta. Svoje prioritné
zastúpenie v rámci Nitrianskej vinohradníckej oblasti má už etablovaný Chateau Run Topoľčianky. Termín behu sme vybrali cielene na
november v čase stáčania mladých vín. Zastúpenie v Malokarpatskej
vínnej oblasti bude mať GrapeRun Doľany a vybrali sme termín v čase
vinobrania. Preto máme hrozno v názve aj logu podujatia. Spojenie
s vinárstvom Jozefa Mikuša nie je náhodné. Vinárstvo má krásne
vinohrady a okolité prostredie svahov Malých Karpát. Bežecké trasy
sú zážitkom a „hrebeňové“ výhľady na okolie a vinohrady sú ako
stvorené na bežecké podujatie. Tešíme sa, že myšlienka spojenia vínneho behu a degustácie sa vo JM Vinárstvo Doľany stretla s dobrou
odozvou, a verím, že beh bude mať vynikajúceho partnera. Tak isto si
ceníme organizačnú podporu zo strany obce.
Aké trasy na GrapeRun Doľany majú bežci na výber?
Mysleli sme na zdatných trailových bežcov – tým je určená 12 km
trasa s prevýšením 300 metrov –, ale aj na začínajúcich hobby bežcov,
ktorým sme vytýčili 6 km pohodovú trasu. Všetci bežci určite ocenia
hroznové a vínne občerstvenie podľa vlastného výberu vo Vinárskom domčeku. Keďže bude v plnom prúde vinobranie, bežci môžu
priamo na trase behov ochutnať aj rôzne odrody hrozna. Raritou na
Slovensku bude náš špeciálny beh – tzv. vínna míľa. Odhodlaní bežci
prebehnú 4 x 400 metrov a po každom okruhu sa nenapijú vody, ale
okoštujú vínko. Inšpiráciou pre nás boli podobné súťaže zo zahraničia pre milovníkov piva. Samozrejme, pri vínnej míli neočakávame
žiadne heroické bežecké výkony, ale sme si istí, že aj tento výnimočný
zážitok v autentickom vinárskom prostredí si nájde svojich priaznivcov.
Na čo sa môžu bežci a ich roztlieskavači počas celého dňa tešiť?
Každému návštevníkovi vínneho behu je jasné, že sa ochutnávke
vína nevyhne. Po behu nasleduje povinná neriadená degustácia vína
– to najlepšie z produkcie JM Vinárstvo Doľany. Predtým sa účastníci
musia posilniť – o občerstvenie sa postará La Reunion – Coworking
& Cafe. Gurmánski majstri pripravia pravý divinový guláš z miest-

nych zdrojov Poľovníckeho zväzu Doľany. Záujemci budú mať
možnosť bližšie si prezrieť priestory vinárstva. Mysleli sme aj na
živú hudbu a tradičnú tombolu. Keďže 29. 9. oslavujú meniny
nositelia veľmi populárnych mien Michal a Michaela, máme pre
nich pripravené prekvapenie. Zatiaľ to vyzerá, že v bežeckom poli
budú mať hojné zastúpenie. Bežci na všetkých našich behoch vedia, že ich v cieli čaká „tekutá“ pamätná medaila, ale aj originálna
účastnícka medaila. Aj pre tento beh náš tím pripravil skutočný
skvost, ktorý nezapadne prachom v žiadnej bežeckej zbierke.
Koľko účastníkov už máte na beh prihlásených?
Kapacita behu je 200 štartujúcich na obidvoch trasách. Hoci
ide o nové podujatie a prvý ročník, polovica štartovného je už
predaná. Takže váhať netreba!
Často sa pri behoch pre dospelých organizujú aj behy pre
deti. Deti a víno síce nejdú dokopy, ale čerstvo vytlačený
hroznový mušt deti milujú...
Práve možnosť detských behov, resp. programu pre deti
chceme doplniť do nášho podujatia. Zážitok z autentického zberu
hrozna a prípravy muštu bude iste pre deti nezabudnuteľný zážitok. A pre rodičov dôvod na pekný rodinný výlet.
Ktoré víno z produkcie JM Vinárstvo Doľany ste si obľúbili?
Môj jednoznačný favorit je Oliver Irsai. Ale na degustácii som
trochu s nedôverou vyskúšala aj ovocné vína. JM víno má totiž
vo vinohradoch aj očarujúci višňový sad. Someliéri možno so
mnou nebudú súhlasiť, ale višňové a ríbezľové vína určite stoja

za pozornosť. Treba ich však piť s mierou, keďže sú to ovocné,
sladké vínka, ktoré rýchlo stúpajú o hlavy.
Ktorý z behov na Slovensku a v Čechách by ste našim
čitateľom odporučili?
Patrím medzi bežcov, ktorí postupne objavujú čaro trailových
behov. Obľúbila som si českú sériu Běhej lesy a tento rok by som
rada stihla trailové behy Slavkovský les a na Vysočine. Na Slovensku mám rada podujatia bežeckej série Tatry v pohybe. Preteky
sú v krásnom prostredí Tatier, vždy niečím originálne a každý si
môže vybrať termín a trasu, ktorá mu najviac sedí. Tento rok sme
spojili sily s organizátormi podujatia Tour de Tokaj. Radi by sme
fanúšikom našich vínnych behov dali do povedomia tieto cyklistické a bežecké preteky v prekrásnom prostredí Tokajskej oblasti.
Pre záujemcov sme pripravili bežecký balíček – výlet na podujatie
s ubytovaním a štartovným na beh či cyklopreteky.
Považujete už vínne behy na Slovensku v prostredí
bežeckej komunity za etablované? A čo známe bežecké
osobnosti?
Vínne behy si obľúbili hlavne hobby bežci, teda tí, čo si chcú
beh užiť a nejde im o vrcholové bežecké výkony. Preto sme radi,
že Chateau Run Topoľčianky si prišiel odbehnúť a – samozrejme
s prehľadom aj vyhral – Marcel Matanin, náš maratónsky zástupca na olympiáde v Aténach z roku 2004. Som rada, že GrapeRun
Doľany poctí svojou účasťou aj Romana Komarňanská, ktorá je
v súčasnosti jedna z najlepších slovenských maratónkyň a toho
času aj moja bežecká trénerka.

Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: archív J. Obernauer
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INTÍMNA OČISTA V LETE
O tom, aké nástrahy číhajú na ženy počas leta a prečo je
dôležitá intímna hygiena, sme sa porozprávali s gynekológom
a odborným zástupcom pre reprodukčnú medicínu a JAS
MUDr. SILVESTROM GALOM, PhD. z GYN-FIV – centra pre
gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, ktorá má
svoje pobočky v Bratislave, Nitre a Žiline.
Horúčavy, bazény, jazerá, pestrofarebné plavky – letné
radovánky, na ktoré sa ženy tešia. Mali by sa aj niečoho
obávať?
Horúce letné počasie doslova vyzýva na aktivity pri vode. Pre
niektoré ženy to však môže znamenať vznik mnohých problémov
v intímnej oblasti – najmä zápalov. Ide o klasický prípad, keď sa
spája veľa faktorov, ktoré zvyšujú potenciál ich vzniku. Často je to
prepuknutie latentnej infekcie, keď sú patogénne baktérie alebo
kvasinky prítomné najmä v pošve, ale za bežných okolností sa
nijako neprejavujú. V takomto prípade môže byť voda akejkoľvek
dobrej kvality, podráždením sliznice sa potencuje rozmnožovanie
mikroorganizmov a následný prejav zápalu. Ďalším významným
faktorom sú alergické prejavy na určité zložky vody ako napríklad
chlór, sinice a podobne. Imituje to príznaky zápalu, avšak liečba
má byť zameraná na alergickú zložku. Ďalším rizikom je priama
infekcia mikroorganizmami, ktoré sa nachádzajú vo vode – najmä
teplej, alebo mikroorganizmami, ktoré sa vyskytujú na miestach
súvisiacich s pobytom pri vode, hlavne verejné toalety, sauny.
Vlhké plavky predlžujú negatívne pôsobenie vody na sliznice,
preto sa po dokúpaní odporúča prezliecť si mokré plavky za
suché.
Ohrozujú zdravie ženských pohlavných orgánov a intímnej zóny mikroorganizmy, prípadne chlad alebo naopak
horúčavy? Na čo by si mali dávať ženy pozor? Sú na tieto
riziká niektoré ženy náchylnejšie?
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Zdravý človek žije s mikroorganizmami v symbióze. Keď sa
rovnováha naruší, vznikajú infekcie. To platí aj pre intímne
ženské partie. Niektoré ženy sú náchylnejšie na vznik takýchto
ochorení. U nich môžeme predpokladať zníženú celkovú alebo
lokálnu imunitu. Sliznica pošvy je chránená laktobacilmi, ktoré
produkujú kyslý sekrét a predstavujú tým prirodzenú obranyschopnosť. Fyzikálne vplyvy ako nadmerné teplo, chlad, vlhko
môžu viesť k poruche tejto obranyschopnosti. Existujú však aj
patogénne mikroorganizmy, ktoré dokážu prekonať aj zdravú
bariéru, a tak vyvolať zápal. V spojitosti s bazénmi a vodným prostredím je takým mikroorganizmom ureaplazma, ktorá vyvoláva
najmä chronické zápaly krčka maternice.
Je výskyt mykotických ochorení, zápalov častejší práve
v lete? Aké ochorenia ženám v lete hrozia a ako sa prejavujú? Kedy by mali ženy spozornieť?
Ako chrípková epidémia býva na jeseň a v zime, tak hlavná sezóna gynekologických zápalov je v lete. Začína to len nepatrným
výtokom, ktorý, keď sa nelieči, môže vyvolať väčšie nepríjemnosti
až trvalé následky. Výtok je väčšinou prejav zápalu a nemá sa riešiť intímkami, ale lokálnou liečbou. Pokiaľ sa zápal pošvy nelieči,
hrozí riziko, že sa môže šíriť ďalej na maternicu, vajíčkovody,
vaječníky aj s ich trvalým postihnutím. V takomto prípade sú
hlavnými príznakmi bolesť v podbruší a zvýšená telesná teplota.
Takýto stav vyžaduje intenzívnu celkovú antibiotickú liečbu
a niekedy aj hospitalizáciu.

Leto je čas dovoleniek, cestovania, festivalov. Na čo by si
v ne-domácich podmienkach mala žena dávať pozor z hľadiska jej intímneho zdravia?
Prevencia vzniku gynekologických zápalov spočíva v dôkladnej
intímnej hygiene. Pasívna hygiena znamená opatrenia, ktorými sa obmedzuje kontakt s patogénnymi mikroorganizmami.
Patrí sem napríklad dostatočne častá výmena spodnej bielizne,
obmedzené nosenie vlhkých plaviek a podobne. Aktívna hygiena
je používanie prípravkov na odstránenie a zničenie patogénov.
V ženskej kabelke by nemali chýbať vlhčené utierky a tekuté
mydlo. V takomto prípade sa nemusí obávať ani verejných toaliet
a kúpalísk.
Aké zásady by mali ženy pri intímnej hygiene dodržiavať?
Čo nepodceniť, kedy je vhodné siahnuť po špeciálnych
prípravkoch na intímnu hygienu?
Čistota – pol zdravia! Platí to aj pre intímnu oblasť. Pravidelné
používanie prípravkov na intímnu hygienu minimalizuje vznik
infekcií. Netreba pritom zabúdať, že klasické mydlo a sprchové
gély nie sú najvhodnejšími prostriedkami pre tieto citlivé ženské
zóny. Odstraňujú síce nečistotu, ale zároveň aj ochranný film
pokožky, čo v dlhodobom meradle znamená zníženie lokálnej
obranyschopnosti.
Aké parametre by mali spĺňať prípravky na intímnu
hygienu?
Menej niekedy znamená viac! Z prípravkov intímnej hygieny
sú najvhodnejšie tie, ktoré neobsahujú mydlo, parfumy a cudzorodé látky a ich pH zodpovedá prirodzenému prostrediu. Nesmú
dráždiť pokožku a majú obsahovať čo najmenej alergizujúcich
prvkov. Prípravky francúzskej značky Saforelle spĺňajú všetky
uvedené kritériá a sú veľmi účinné. Majú rôznu formu a využiť
ich ženy môžu naozaj za každých okolností – vlhčené obrúsky po
každej toalete, krém na lokálne ošetrenie popôrodných poranení
alebo pri extra podráždenej a suchej pokožke v intímnych par
tiách, extra jemná čistiaca pena po depilácii, holení, jemný gél (aj
hydratačný) pri každodennej očiste.

INTÍMNA OČISTA
v dvoch krokoch
– umyť AJ NAKRÉMOVAŤ!
Pri očiste celého tela to robievame automaticky – po
umytí gélom sa osprchujeme, osušíme a natrieme telo
poctivou dávkou telového krému. Podľa rovnakého
scenára by sa mala odohrávať aj intímna hygiena – najprv použite jemný gél na intímnu hygienu Saforelle či
čistiacu penu Saforelle, potom po osušení aplikujte na
citlivé zóny krém Saforelle! V lete, keď je ženské telo
vystavené horúčavám, poštípaniu hmyzom, depilácii
v oblasti bikín a podpazušia, či gynekologickým zápalom v dôsledku bazénových radovánok, bývajú ženské
zóny viac citlivé na pocit pálenia a svrbenia. Práve
očista prípravkami Saforelle vrátane krému pomáha
upokojiť podráždenú pokožku. Obsahujú patentovaný
extrakt z lopúcha väčšieho a antialergén alantoín s regeneračnými a hydratačnými účinkami, takže rýchlo
skoncujú s letnými nepríjemnosťami (aj) „tam dole“.
Prípravky Saforelle sú prvou voľbou šarmantných
Francúzok pri výbere intímnej hygieny a kúpite ich
v každej dobrej lekárni.
www.saforelle.eu

Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: Saforelle, archív MUDr. Silvestra Gala
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NÁŠ TIP:
Zdravotnícka pomôcka smectaGo® v praktickom balení
„uži a choď“ obsahuje ako hlavnú zložku prírodný čistený
íl (diosmektit), ktorý zastavuje a lieči akútnu aj chronickú
hnačku. Viaže na seba toxíny a choroboplodné zárodky,
aby sa dostali z tela pri vyprázdňovaní. Chráni sliznicu zažívacieho traktu, urýchľuje
jej hojenie, uľavuje od bolesti brucha
a skracuje trvanie hnačky. Stačí otvoriť
vrecúško na priame použitie a prehltnúť
jeho obsah s karamelovo-kakaovou
príchuťou. Je vhodná pre deti od
8 rokov a dospelých vrátane
tehotných a dojčiacich žien.
Pred použitím si pozorne
prečítajte návod na použitie. www.smecta.sk

Aby vás v lete neuhnala!

L

eto plynie pomaly, v ležérnom, oddychovom tempe a my
sa tešíme, ako si užijeme starostlivo naplánovanú dovolenku, pohodu na kúpalisku, výlet do prírody. Všetko krásne
„šlape“ podľa našich predstáv, keď nám tu zrazu do života vtrhne
nevítaný hosť – a naše plány na cestovanie sa zosypú ako domček
z kariet. Namiesto kilometrov objavovania a zážitkov sedíme ako
prikovaní na jedinom mieste – tam, kam aj králi chodievajú pešo.
Reč bude o hnačke v lete.

dráždivého červa, Crohnovu chorobu či rakovinu. Preto s hnačkou nikdy nie sú žarty a vždy je prospešné zistiť jej príčinu! Ak do
dvoch dní neprechádza, alebo sa k nej pridruží vyrážka, zožltnutie
pokožky či očných bielok, v stolici sa objaví krv, hnis alebo sliz,
navštívte lekára! Keďže čierne uhlie stolicu farbí a „prekrýva“ inak
viditeľné patogény, neodporúča sa užívať počas domácej samoliečby. Ak sa u vás objaví hnačka po návrate z exotickej dovolenkovej destinácie, vyhľadajte lekára.

Drzaňa prichádzajúca bez zaklopania
O hnačke hovoríme, keď na toaletu šprintujeme 3- až 5-krát
denne, stolica je riedka až vodnatá, s objemom väčším ako 200 g.
Ak prichádza ruka v ruke s teplotou, bolesťami brucha, zvracaním, prípadne kŕčmi, treba spozornieť. Hlavne ak sa pozve k tých
slabším – deťom do 3 rokov, seniorom, ľuďom v rekonvalescencii
či so sklonom k dehyhratácii. Môže byť akútna alebo chronická, trvajúca viac ako 4 týždne. Niekedy prichádza ako uragán,
inokedy nenápadne a na jej prítomnosť si zvykneme – a k lekárovi
prichádzame neskoro. Ak hnačku spôsobil vírus, baktéria či parazit, ide o infekčnú hnačku. Môže však byť aj dôsledkom chyby
v stravovaní alebo netolerovania zložky potravy. Niekedy ako
príde, tak odíde, vie však signalizovať aj viac, či menej závažné
ochorenia – od celiakie a laktózovej intolerancie až po syndróm

Čo na ňu platí?
Diéta, nie však hladovanie! Viac piť než jesť, prvé dni pite
hlavne rehydratačné roztoky, ktoré si zakúpite v lekárni alebo
pripravíte doma. Pomáha aj malinový či zázvorový čaj. Neodporúča sa piť kola a sóda, oxid uhličitý v nich zbytočne dráždi črevo.
Použite prípravky proti hnačke z ponuky lekární. Prvé dni a aj po
ústupe hnačky jedzte sucháre, zeleninový alebo kurací vývar, po
odznení akútneho stavu dobre padnú banány, ryža, dusená (nenadúvajúca!) zelenina, kuracie mäso či zemiaková kaša. Vyhýbajte sa
ťažkým a mastným jedlám, surovinám s vysokým podielom vlákniny, mliečnym výrobkom, alkoholu, neodporúča sa piť ovocné
džúsy a sladené nápoje. Samozrejmosťou je dodržiavanie zásad
hygieny, aby sa hnačka u vás doma nezabývala a neponavštevovaStanislava Murínová
la aj ďalších členov vašej rodiny.
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RUČNÁ BEZDOTYKOVÁ AUTOUMYVÁREŇ
TOP KVALITA

ECO WASH - PROGRAM ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
45 ROKOV SKÚSENOSTÍ OD FIRMY FRA-BER

6 PROGRAMOV

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

VYŽIADAJTE SI SVOJU VERNOSTNÚ KARTU!
ŠTVRTOK NA OSTROVE
V SMERE
NA BRATISLAVU
PRI HLAVNEJ CESTE

SLÁDKOVIČOVO
VEDĽA
ČS SLOVNAFT

KOLÁROVO
PRI ŽELEZNIČNOM
PRIECESTÍ V SMERE
NA BODZIANSKE
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Dajana
Rodriguez –
kabelka
ako šperk
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Slovenská značka kabeliek
DAJANA RODRIGUEZ, ktorá
sa rodí v Partizánskom, je
skutočným unikátom. Tak
ako jedinečné sú jej dizajny,
fascinujúca je aj slovenská
výroba a dizajnérka sama.
Krásna a talentovaná, no
najmä vytrvalá a cieľavedomá
Slovenka nám prezradila viac
o zaujímavých spoluprácach,
ale aj o tom, ako kabelka, po
ktorej sníva snáď každá žena,
vzniká.
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Už na prvý pohľad je jasné, že inšpiráciou pri tvorbe je pre
vás slovenský folklór. Kedy a kde vás po prvýkrát tak
nadchol, že ste sa ho rozhodli pretaviť do každodenného
života Sloveniek v podobe originálnych kabeliek?
Folklór je časť mojej inšpirácie a námetov. Aj keď som nikdy
nepôsobila v žiadnom folklórnom súbore, vždy ma slovenské
kroje fascinovali. Páčili sa mi návštevy skanzenov, ľudové maľby
na stenách, jednoducho všetko farebné a krásne vzorované. To,
že som zaradila pred rokmi do kolekcií aj tieto motívy, to je asi
také prirodzené smerovanie, ktoré som v sebe už nejakú tú dobu
mala. Povedala som si, že prečo nepoužiť a nevzkriesiť to krásne
dedičstvo, ktoré tú máme. V iných krajinách sveta je normálne, že nosia svoje ľudové motívy aj v bežný deň, prezentujú sa
nimi všade vo svete. To len my sme akosi na to pozabudli a toto
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znovuzrodenie, čo tu je posledné dva roky, je pre mňa naozaj
radosť vidieť. Chytili sa toho viacerí výrobcovia potravín, odevov,
či drogérie a ja sa z toho naozaj teším a vidím, že zákazníci sú
nadšení. Ja som chcela tieto motívy priniesť do ulíc, do šatníkov
žien. Chcela som vytvoriť kabelku – šperk, ktorá bude hrdou
nositeľkou našej histórie. Mojím cieľom bolo ukázať slovenským
ženám, že si nemusíme kupovať talianske, či francúzske značky,
my, Slováci, máme to najkrajšie tu doma a mali by sme byť na
to hrdí. Ľudové motívy som jemne zmodernizovala, a tak som
priniesla kolekciu pre ženu 21. storočia, ktorá však poukazuje
na históriu našich predkov a kultúry. Inšpiráciou kolekcie Srdce
Európy boli motívy z dedinky Hrochoť, ktoré mi predstavila pani
Anka Šimková. U nej som mala možnosť načerpať inšpiráciu
a zaujal ma predovšetkým starší svadobný vankúš, ktorý niesol
výšivku s vtáčikmi. Tento motív ma doslova nadchol a čoskoro

bola kolekcia na svete.
Vaše kolekcie sú limitované, majiteľkám kabeliek tak zaručujete výnimočnosť. V čom sú vaše kabelky jedinečné?
Myslím si, že celá naša tvorba je istým spôsobom výnimočná
v tom, že robíme niečo, čo nie je tuctové a je iné, než ponúkajú
iné značky, či už tu doma, alebo vo svete. Odlišujeme sa strihmi,
kvalitou v porovnaní s cenou, originálnymi výšivkami a taktiež
aj filozofiou značky a prístupom k zákazníkom. Čo sa samotných
kabeliek týka, máme kabelky aj klasické, aj limitované, alebo aj
úplne špeciálne. To znamená, že sú kabelky, ktoré sú v ponuke
neustále a počet kusov obmedzený nie je. Sú aj také, ktoré sú jedinečnejšie a chceme im ponechať exkluzivitu. Napríklad kolekcia
Srdce Európy je limitovaná na 500 kusov z každého výrobku. Keď
sa tento počet naplní, už nebude možné si ich objednať. Taktiež
friško 2/2018 137
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byť pri akejkoľvek umeleckejšej tvorbe. Teším sa z toho, že naše
kabelky ľudia spoznávajú, a to bez ohľadu na logo, ktoré sa na nich
nachádza. Snažím sa robiť výrobky pre všetky vekové kategórie
a pre čo najširšie publikum. No stále chcem, aby som to bola ja,
a tak robím len to, s čím som spokojná a čo by som si sama kúpila.
V tom je tá moja práca úžasná, že vytvárame to, čo sama chcem
ako zákazník. Moje kabelkové sny sa tak premietajú na skutočnosť. Do budúcna chcem s kabelkami jednoznačne pokračovať.
Námetov na kolekcie mám veľmi veľa, momentálne na ďalšie
roky určite. Som rada, že ma inšpirácia neopúšťa. Značku chcem
rozrásť aj iným smerom – je veľmi veľa vecí, ktoré chcem robiť
a ponúknuť aj našim zákazníkom. Myslím, že už teraz môžem povedať, že nezostávame pri kabelkách, Dajana Rodriguez dostane
čoskoro ďalší smer.

máme aj rôzne sezónne materiály, ktoré nám prídu len v obmedzenom počte, takže aj počet z nich vyrobených kabeliek je obmedzený. Mňa samú takáto práca omnoho viac baví, keďže môžem
neustále tvoriť niečo nové, a zákazníčky sú taktiež spokojné,
pretože majú niečo, čo len tak ľahko nestretnú na ulici.
Celý proces od návrhu až po realizáciu kabeliek sa
odohráva na Slovensku. Aké výhody to prináša vašim
zákazníčkam?
Áno, naše kabelky vyrábame tu na Slovensku. Od návrhu až
po expedíciu, všetko sa robí tu u nás doma. Zákazník tak má produkt, o ktorom vie, kde vznikol, vie, ako vznikol, kto ho vymyslel,
138 www.frisko.media

kto na ňom pracoval a aké materiály použil. Zamestnávame ľudí,
podporujeme ekonomiku a točíme kapitál, ktorý zostáva hlavne
tu u nás, na Slovensku. Vytvárame výrobky, ktoré sa môžu pýšiť
tým, že sú vyrobené na Slovensku, pretože tých je už v obchodoch ako šafranu. Zákazník s nami vie o všetkom komunikovať,
môže sa zúčastňovať našich módnych prehliadok, môže vidieť
všetko to, čo je v zákulisí. Ja dennodenne pridávam fotky a videá
na sociálne siete, v ktorých zákazníci vidia, čo robíme, a tak môžu
byť bližšie k samotnej výrobe ich jedinečného výrobku. Nechceme vytvárať módu, ktorá len zahlcuje trh, chceme vyrábať výrobky, ktoré majú dušu, príbeh a budú obľúbeným spoločníkom
ich majiteľov na roky rokúce. A musím povedať, že som naozaj

šťastná, že to zákazníci takto vnímajú a veľmi náš prístup oceňujú.
Dnes je svet zaplavený výrobkami z Ázie a slovenský zákazník si
čoraz viac vyberá, aký výrobok si kúpi a koho tým podporí. Ľudia
si už čoraz viac vyberajú nielen podľa krásy či ceny, ale aj podľa
toho, čo je za danou značkou.
Kabelky, ktoré navrhujete pod svojím menom, sú skutočne luxusné a neprehliadnuteľné. Zaujímavé však je, že
navrhujete kabelky s vaším rukopisom na všetky príležitosti. Aká je vaša vízia?
Všetky kabelky vznikajú pod mojím menom a pod mojím dohľadom. Som rada, že je tam vidieť nejaký rukopis, tak by to malo

Nedávno ste mali možnosť spolupracovať aj s ďalšou výnimočnou Slovenkou, renomovanou módnou návrhárkou
Lýdiou Eckhardt. Ako došlo k tejto spolupráci, čo ste si
z nej odniesli a ako ju hodnotíte?
Táto spolupráca trvá už viac ako štyri módne sezóny a vznikla
celkom náhodou a spontánne. Od nášho prvého stretnutia prešli
už dva roky a odvtedy sme toho už veľa vytvorili a zažili. Máme
spoločnú kolekciu, krásne prehliadky za sebou a úžasné priateľstvo, ktoré si nesmierne vážim. Táto spolupráca je pre mňa taká
čerešnička na torte a zároveň úžasná škola. S Lydkou sme si sadli,
pretože máme dosť podobné povahy a názory. Ona už má toho
veľmi veľa za sebou, a tak sú jej slová pre mňa veľmi poučné a jej
rady si veľmi cením. Oceňujem hlavne jej úprimnosť a to, že hoci
je už toľko rokov na scéne, nijako negatívne ju to neovplyvnilo,
práve naopak. Je neskutočne ústretová, ochotná, vždy usmiata
a milá. Pomáha, kde môže, a ja si z nej beriem príklad. Som šťastná, že sa jej páčia naše kabelky a že ich sama nosí. To je pre mňa
ako návrhára ten najlepší pocit a zároveň tá najlepšia vizitka.
Momentálne pripravujete krásny event – Grand Opening
vašej novej centrály, k čomu vám srdečne blahoželáme.
Aký je to pocit otvárať veľkú centrálu značky Dajana
Rodriguez?
Je to neuveriteľné. Pocity sú veľmi zmiešané. Je to obrovská
radosť, ale aj zodpovednosť. Sama viem a na druhej strane neviem
(skôr nemôžem tomu uveriť), ako je to vôbec možné, že som
sa za šesť rokov dopracovala až sem. Popri dennom štúdiu na
vysokej škole som vybudovala značku a školu skončila s červefriško 2/2018 139
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na každý deň
ným diplomom. Dodnes tomu nemôžem uveriť. Ono to pôvodne
v pláne ani nebolo. Tá tvorba začala z čistej chuti tvoriť. Nebol
to veľký podnikateľský plán, ja som jednoducho len chcela robiť
to, čo ma baví. Postupne sa to nabaľovalo a rozširovalo a ja som
robila všetko preto, aby to napredovalo. Som veľmi cieľavedomá
a zlyhanie neprijímam. Keď niečo začnem, robím všetko naplno.
Rodičia ma tak vychovali a myslím, že to je to, čo ma posunulo až
sem. Tá kombinácia povahy, výchovy, talentu, šťastia a nápomocnej rodiny a priateľov.
Najbližším plánom značky Dajana Rodriguez je prepojenie so známou a obľúbenou slovenskou kapelou. Môžete
nám prezradiť s ktorou a čo vás k tomuto rozhodnutiu
viedlo? Je to veľmi zaujímavé, avšak nie celkom tradičné
spojenie.
Keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, nie je to až také netradičné.
Vo svete je bežné, že sa spájajú rôzne osobnosti, značky a kapely.
Vzniklo to opäť, ako je u mňa zvykom, veľmi spontánne. Spojila
nás Petra Hackova z One girl show creative (OGS creative), ktorá
spolupracuje s Kandráčovcami. Prišla s nápadom prepojenia
našich folklórnych kabeliek s krásnou hudbou Ondreja Kandráča.
Videla na internete naše výrobky, a tak jej napadlo toto prepojenie. Myšlienka sa mi veľmi zapáčila, stretli sme sa a spolupráca
bola na svete. Kolekcia vychádza z ich krásneho folklórneho mo-
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tívu, ktorý je ústredným motívom výšivky, ktorú som navrhla.
Kolekciu prinášame hlavne pre slovenský trh, pre všetkých milovníkov ľudovej hudby, našich tradičných motívov a poctivých
slovenských výrobkov. Už dlhšiu dobu som chcela prísť s kolekciou pre pánov, takže to vnímam ako úžasnú príležitosť a správne
načasovanie. Táto kolekcia bude ako pre dámy, tak aj pre pánov.
Dokonca pribudne do našej ponuky aj niečo celkom nové, čo si
však ešte nechám pre seba. (smiech)
Zároveň sa spájate aj s krásnou mladou Slovenkou, Hankou Závodnou, Miss Slovensko 2017. Tá je tvárou vašej
hlavnej kolekcie pre tento rok. Čo vás zaujalo na tejto
slečne natoľko, že ste jej udelili toto významné privilégium prezentovať tak krásnu slovenskú značku?
Je veľmi milá, jedinečná a krásna. Pre mňa je stelesnením krásy
slovenských žien a to, akú má úžasnú povahu, to len podčiarkuje.
Naša kolekcia sa nesie vo folklórnom duchu, a tak sme si povedali,
že by bolo úžasné, aby ju prezentovala práve korunovaná Miss
Slovensko. Ona bola touto ponukou nadšená, kabelky sa jej veľmi
zapáčili. Bolo to naozaj príjemné spojenie, ktoré trvá dodnes. Sama
naše kabelky nosí a rada chodí na naše prezentačné akcie. Stali sme
sa kamarátkami, naša spolupráca je na celkom inej úrovni, než je
zvykom, a je to naozaj veľmi milé.

Za rozhovor ďakuje Alžbeta Molnárová
Foto: archív značky – David Varga

Erik
Šimčisko
a Boris
Hanečka

Je štvrtok večer, avšak nie
taký obyčajný. Je výnimočný!
Novinári aj známe tváre
prichádzajú do krásnych
priestorov Paláca Motešických,
kde ich čaká privátna módna
prehliadka Borisa Hanečku
a módnej značky dF, ktorá
okrem krásnych modelov
prinesie aj celkom nový pohľad
na luxus.
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jedinečnom harmonickom módom prepojení a jedinečnej kolekcii prêt-à-porter plnej farieb a netradičných vzorov, nám prezradil viac riaditeľ značky
dF – ERIK ŠIMČISKO.
Čo stojí za zrodom prístupnej kolekcie dF v spolupráci
s popredným slovenským návrhárom Borisom Hanečkom?
Keď sa povie Hanečka, mnohí si predstavia dych vyrážajúce dizajnérske kúsky, ktoré sú predurčené na mólo či červený koberec. Avšak i bežné ženy v bežný deň si zaslúžia
nosiť oblečenie od svojho obľúbeného módneho návrhára.
Modely sú určené na bežné nosenie a sú cenovo dostupné.
Zároveň im nechýba Borisova nápaditosť a originalita. Práve táto myšlienka stojí za zrodom kolekcie prêt-à-porter de
luxe Borisa Hanečku a značky dF (d'ARA Fashion).
Čím je kolekcia výnimočná?
Kolekcia je limitovaná, z každého modelu sa vyrobilo
približne pätnásť kusov v rôznych konfekčných veľkostiach. Súčasťou kolekcie sú večerné šaty, crop topy či
trenčkoty, ktoré sa dajú nosiť ako šaty alebo ľahký kabát.
Vystihujú momentálne obdobie, vrcholenie jari a očakávanie leta. Kolekciu sme sa snažili vystavať tak, aby boli jednotlivé modely medzi sebou kombinovateľné a zákazníčky
sa tak samy mohli vyhrať s farbami a strihmi.
Čím je kolekcia inšpirovaná?
Boris Hanečka sa pri tvorbe kolekcie nechal inšpirovať
šesťdesiatymi a sedemdesiatymi rokmi, vtedajším bohémskym životom v Hollywoode a slnečným Saint-Tropez.
„Inšpirovala ma tiež jar, ale kvety na našich modeloch
budete hľadať márne. V tejto kolekcii sa držím hesla, že
kvety majú byť vo váze a farby na oblečení," vyjadril sa
Boris Hanečka.
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Čím bola jedinečná výroba tejto kolekcie?
Naša kolekcia, ako všetky výrobky, ktoré predávame, sa
vyrábala na Slovensku v malebnom meste uprostred kysuckých hôr – v Čadci. Takže sme sa spolu s Borisom a naším
kreatívnym tímom zavreli v dielni a usilovne sme pracovali
na modeloch. Výroba bola jedinečná dvoma vecami: Po
prvé, práve Borisovým špecifickým spôsobom kreatívnej
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tvorby, ktorému sa naše dievčatá museli prispôsobiť. Keďže
však každá má viac ako 15 rokov skúseností v krajčírstve
a zároveň skúsenosti aj s našimi vecami značky dF, ktoré
sú veľmi náročné, táto časť prebehla relatívne dobre a už
od prvého dňa sme napĺňali Borisovu koncepciu. Po druhé,
práve Borisovým výberom materiálu, ktorý je vzorový, takže
musí pasovať ako lego, aby jednotlivé kúsky do seba zapadali
a na pohľad vytvárali krásny efekt.
Značka dF má bohatú históriu. Šijete pre svetoznáme
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módne domy, kam až siaha história samotnej značky?
História značky dF siaha až do deväťdesiatych rokov, keď
krajčírsku dielňu v Čadci zakladal môj otec Alojz Šimčisko,
ako dielňu na mzdovú prácu (práca, pri ktorej ste platení len za ušitie a objednávateľ vám dodá všetko potrebné,
od materiálu až po nite). Postupom času sa dielňa zlepšila
a dostávali sme zákazky aj od najznámejších módnych firiem.
Vtedy sa moja mama Darina rozhodla, že si nechá niečo ušiť
podľa seba. Keďže sa to jej známym páčilo, založila si malú
zákazkovú dielňu a nevedomky položila základy značky dF.

Už v roku 1998 otvorila svoj prvý butik a v roku 2003 nám
značku dF pokrstil gombíkmi známy herec Marián Zednikovič. Prvý obchod sme otvorili už pod novou značkou v roku
2006 v Nitre, keďže to bolo mesto, kde otec študoval na vysokej škole a mal naň krásne spomienky. V roku 2018 máme
štyri vlastné obchody a robíme krásnu módnu prehliadku
s Borisom Hanečkom.
Značka dF oblieka veľa známych tvárí, sú medzi nimi
určite aj stále zákazníčky. Ktoré sa pre kvalitnú módu, ak

to nie je tajomstvom, rady a často vracajú?
Spomedzi známych tvárí, ktoré sa u nás obliekajú, by som
určite spomenul moderátorku Kvetku Horvátovú, ktorá
patrí k našim najoddanejším zákazníčkam a už je pomaly
ako chodiaca reklama našej značky, keďže má niečo z každej
novej kolekcie. Ďalej k nám pravidelne chodia herečka Gabika Dzuriková, Danica Nejedlá (Kleinová) a mnoho ďalších
známych tvárí, ktoré si z času na čas prídu vybrať niečo
skutočne unikátne.

Alžbeta Molnárová
Foto: archív značky dF a Borisa Hanečku
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3x vychytávka na leto

Slnkom opálené sú krásne všetky ženy. Vždy je však čo vylepšovať – a nás
oslovili práve tieto módne hity na leto. Vyskúšajte ich aj vy!

Manikúra, ktorá vás bude baviť!

Dokonalá manikúra a pedikúra k letu neodmysliteľne patria. Francúzska
manikúra, farebné alebo holografické nechty? Vyznáte sa v najnovších
trendoch? Ak odpovedáte „nie“, nevadí, pripravili sme si pre vás veľkého
letného sprievodcu trendmi, ktoré vás budú baviť celé leto!

Na deň aj noc: holografická manikúra
Horúca novinka manikúry, ktorá hrá viacerými lesklými
odtieňmi, sa objavila tento rok. Vyzerá naozaj originálne
a je jedine na vás, či sa vám najviac páči jej bledučká, ružová,
alebo modrá alternatíva, či dokonca meniaca sa čierna.
Na párty: metalická manikúra
Farby kovov sú in už niekoľkú sezónu a stále sa držia
vysoko na rebríčku obľúbencov. Zlatá, strieborná, bronzová, ale aj farba ružového zlata na nechtoch vyzerajú úžasne.
Výrazné farby zaujmú a strhnú na seba pohľady aj v dave!

Zaujalo nás: gélová manikúra
za 15 minút s Le Mini Macaron
Manikúra, ktorú zvládnete doma za štvrť hodinu a výsledok vyzerá ako zo salónu? Ak by sa to páčilo aj vám, odporúčame vyskúšať súpravu semi-permanentnej gélovej
manikúry od hravej značky Le Mini Macaron. S ňou však
doma okrem manikúry zvládnete aj pedikúru a potešia
vás aj masky na ruky a nechty, ktoré značka ponúka ako
exkluzivitu, pri ktorej naozaj vypnete a po ktorej budete
mať krásne vláčne ruky.

»

Do kancelárie: francúzska manikúra
Ak potrebujete mať nechty dokonale upravené alebo ste
jemná romantička, francúzsku manikúru si zamilujete. Aby
ste boli upravená, nemusíte chodiť do salónu. Stačí vám aj
chvíľka doma. Ak si však na precíznu prácu netrúfate, salón
je jasnou voľbou.

Elisette
Foto: www.leminimacaron.sk
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Súťažte o súpravu
Le Mini Macaron na
Facebooku!

Bavte sa manikúrou, ktorú máte hotovú rýchlo a pohodlne! Vydrží vám 7 až 12 dní a vyzerá ako zo salónu.
Súťažte o súpravu Le Mini Macaron v bledoružovej farbe
na Facebooku friško!

Žiarivé rozjasňovače vás opticky vylepšia
Obľúbená britská značka farebnej kozmetiky
BarryM už predstavila
novinky na nadchádzajúcu
sezónu. Už klasicky boli
medzi nimi rúže a laky
na nechty, ktoré svojou
kvalitou a širokou škálou
odtieňov značku preslávili. Top letným hitom sa však stali žiarivé
rozjasňovače. BarryM ich má v ponuke neúrekom – od práškových cez krémové až po tekuté. A nečudo, keď dokážu robiť pre
vylepšenie vizáže hotové optické zázraky! Každá žena tak môže
s ich pomocou vyladiť svoje drobné nedokonalosti bez toho, že by
musela pod skalpel. Po nanesení nad hornú peru rozjasňovač pery
opticky zväčší, ak si ho aplikujete pod obočie, pozdvihne ho, a po
nanesení na lícne kosti opticky zúži tvár a dodá jej zdravý vzhľad.
Ak ešte doma rozjasňovač od BarryM nemáte, práve v lete nastal
čas to napraviť!
www.barrym.sk
Za dokonalý refresh sa vám pleť poďakuje
Ak túžite mať mladistvo vyzerajúcu pleť,
venujte jej každý deň dostatočnú pozornosť
v podobe detailnej hĺbkovej očisty od mejkapu
a celodenných nánosov. Pomocníčkou vám
bude šik vyzerajúca sonická čistiaca kefka na
tvár Orava FB-04, ktorá vašu pleť na tvári,
krku aj v dekolte zbaví mikročiastočiek nečistoty
a odumretej kože. Nezostáva len na povrchu, ale
vyčistí aj upchaté póry, aby mohla vaša pokožka
voľne dýchať. Výborne sa ňou pleť odličuje aj od
mejkapu a „helfne“ aj ženám s citlivou pleťou. Pokožku navyše vymasíruje a prekrví, takže bude aj po náročnom dni vyzerať, ako by
ste sa práve zobudili z regenerujúceho spánku. Ľahko sa obsluhuje

a zmenu režimu kmitania pri čistení signalizuje zvukom. V balení
nájdete súpravu štyroch nadstavcov – na hĺbkovú očistu, aktiváciu
pokožky, píling a mikromasáž. 
www.orava.eu

Šik kúsky na jednom mieste
Nakupovanie oblečenia nebolo nikdy jednoduchšie. Pro
stredníctvom internetu môžete nakupovať módne kúsky úplne
všade. Stačí vedieť, kde je to najvýhodnejšie! Ak chcete ušetriť
čas aj peniaze, zavítajte do sveta módnych značiek na www.
glami.sk. Glami umožňuje na jednom mieste vyhľadávať módne
kúsky naprieč 194 slovenskými e-shopmi. Ako to funguje? Glami
každý deň prechádza všetky slovenské e-shopy s módou, hľadá
nové kúsky a zľavy a radí ich do jedného prehľadného katalógu.
Produkty môžete vyhľadávať podľa kategórií ako sú príležitosti,
materiály, farby, vzory, štýl, strih atď. Ak sa rozhodnete zakúpiť si
tovar, budete presmerovaní priamo na stránku vybraného
e-shopu, kde dokončíte nákup.
www.glami.sk
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív značiek
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Letné potulky
stránkami kníh

Na knihách milujeme to, že nám umožňujú „navštevovať“ miesta,
na ktoré by sme sa inak nedostali. Ocitnúť sa na chvíľu v koži
tých druhých bez toho, že by sme museli poprieť vlastnú identitu.
Zasmiať sa na príbehoch, ktoré sa nám samým nikdy nestanú,
poplakať si nad smútkami, ktoré nie sú naše. A dozvedieť sa to,
o čom sme ani netušili. Kedy môže byť čítanie úžasnejšie ako
v tieni stromov na plážovej deke?! Prinášame vám tipy na knihy,
ktoré nás zaujali.
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Jeho svätosť
14. Dalajláma:
Ako byť
šťastný
(Slovart)

Jeho svätosť 14. dalajláma je autorom mnohých
kníh, no táto je jeho najpredávanejšou. Prostredníctvom meditácií a príbehov v nej dalajláma ukazuje, ako čeliť depresii, úzkosti, hnevu, žiarlivosti
alebo zlej nálade. Pomôže vám nájsť vnútorný
pokoj v hlavných oblastiach života, ktorými sú
vzťahy, zdravie, rodina, práca a duchovno. Pri
vzniku knihy dalajláma spolupracoval s americkým psychiatrom Howardom C. Cutlerom, vďaka
čomu má buddhistické rozprávanie o šťastí presah
do západnej tradície.

Ivan Štrpka:
Kam plášť, tam
vietor
(Artforum)

Ak aj vás poézia nadchýna a milujete svoju myseľ ponoriť do jej hĺbky,
ako keď sa telo ponára pod hladinu a odkrýva to, čo je z brehu nejasné
a tušené, siahnite po 15. básnickej zbierke Osamelého bežca, ktorá sa
v týchto dňoch dostáva na pulty kníhkupectiev. Ivan Štrpka nepotrebuje na ceste k čitateľovi dôvtipné komentáre či tovaroznalecké cirkusy.
Necháva hovoriť báseň jasnozrivou rečou, len v sprievode fotografií
Doroty Sadovskej vykresľuje obrazy, zdanlivo ledabolú atmosféru,
z ktorej tryská gejzír pocitov a tušenie pravdy postávajúcej v pozadí.
„Vzduch pláva vo svetle a svetlo pláva nami./ Deň sa napĺňa – neutíchajúci jas
na vodách je zrelý./ Plameň vykračuje zo seba. A hľaď – tie deti/ na pokraji
prvej stúpajúcej prílivovej vlny/ s výkrikmi neznámych vtákov, trepotom
rúk/ a nepolapiteľným skackaním už zase/ samé od seba tak nezadržateľne
tancujú.“

Petra Lukovicsová: City v city (E. J. Publishing)

Boris Filan: Hodina človečiny (Slovart)

Túto nápaditú knižku pre dospelých a tínedžerov oceníte doma na deke aj na cestách za hranicami Slovenska. Vitajte vo svete interlingválnych grafických homoným! Že ešte raz? Homonymá
sú slová rovnakého znenia, ale iného významu. V tejto knižke nájdete tzv. nepravé homonymá –
homografy, teda slová, ktoré sa rovnako píšu, nie vždy sa aj rovnako vyslovujú. Vedeli ste napríklad, že po španielsky znamená „dedo“ prst, „hus“ v Dánsku pomenúva dom a keď v Poľsku uvidíte
napísané „prasa“, nekúpite tam chrochtáčika, ale tlač? Kniha je zábavnou cestou za objavovaním
medzijazykových homografov, takže k slovenskému slovu je jeho ekvivalent v inom jazyku. Jedno
slovo, dva významy, oba skryté v jednej ilustrácii. Ak vás baví jazyk a máte radi pekné obrázky,
táto knižka vás očarí. Hoci nejde o odbornú publikáciu, City v city vás zabavia. Podarí sa vám na
potulkách letom objaviť aj ďalšie? Ak áno, napíšte nám ich!

Milujeme Pálenicu Borisa Filana. Štýl, akým rozpráva svoje neuveriteľné príbehy, cestovateľské zážitky a úvahy o živote sú potešením pre dušu. Pred letom vyšla jeho ďalšia kniha, ktorá je
pokračovaním série Zabíjačka a iné rozkoše a Po vtákoch. Zbierka krátkych poviedok, úvah a fejtónov Hodina človečiny (alúzia na hit skupiny Elán Hodina slovenčiny) je o tom, čo autora potešilo aj nahnevalo. Filanovi v hlave rozkvitli prapodivné úvahy o Ľudovítovi Štúrovi, nádherné
stretnutia vo vlakoch plných vášní aj neuveriteľná história slovenských drotárov. Červené sárí
Indiry Gándhíovej a skokanská veža, na ktorej stojí Angela Merkelová, legendárny nožiar Lasky
a nebezpečné lásky Filanovho syna Mareka – to je len ochutnávka „aperitívnych“ textov, ktoré
zhltnete na osvieženie duše medzi jedným a druhým osviežením tela v bazéne alebo v kolísavom
morskom príboji (práve som si spomenula na Filanov text o rozkladacích plážových „lehátkach“
a usmievam sa tak ako vždy nad jeho textami).
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(Slovart)

Pútavo prerozprávané slovenské dejiny môžu byť inšpiráciou na rodinné výlety po slovenských múzeách, skanzenoch
aj hradoch. O tom, že dejiny nie sú žiadna nuda, vás presvedčí
učiteľka dejepisu na bratislavskom gymnáziu Denisa Gaálová.
Prevedie vás históriou od praveku až po vznik samostatného
Slovenska. Nečakajte memorovanie nekonečných zoznamov
mien, rokov a udalostí, dejiny Slovákov vysvetľuje v súvislostiach a prehľadne tak, že si ich zásadné míľniky zapamätajú aj zvedaví pubertiaci. Okrem Jánošíka, Štúra, Štefánika
a iných machrov si na 288 stranách „potykáte“ aj s pioniermi
či zaštrngáte kľúčmi počas Nežnej revolúcie. 12- až 15-ročných čitateľov kniha očarí faktami a modernými ilustráciami.
Chystám sa ju prečítať tiež, hoci krásnych 15 som mala takmer
pred štvrťstoročím!

Yuval Zommer:
Veľká kniha
o morských
živočíchoch
(Slovart)

Ak sa tento rok k moru nedostanete, nevadí! Pri jazerách aj na
miestnom kúpalisku na vás dýchne svojím slaným vánkom, ak sa
s drobcom začítate do čarovne ilustrovanej knihy, v ktorej sa to
len tak hmýri chobotnicami, morskými korytnačkami, medúzami,
koralovými rybkami, delfínmi aj žralokmi. Fakty o morských živočíchoch autor servíruje čitateľom 7+ uvážlivo, tak, aby ich nezahltil,
skôr inšpiroval k objavovaniu podmorského sveta. Prečo chodí
krab bokom? Majú medúzy telo z medu a fúzov? Ako to, že tučniaky nezamrznú? Ako pod vodou živočíchy dýchajú, ako sa pohybujú
a čím sa živia? Prekrásne kresby inšpirujú k ďalšiemu kresleniu,
takže na plážovú deku berte okrem tejto knihy aj skicár a peračník
plný farbičiek. S dcérkou nás očarila už autorkina prvá kniha Veľká
kniha o malých tvoroch. Kvôli tejto podmorskej by sme však preplávali nielen Dunaj, ale „aj to šíre more...!“

Elena Favilli, Francesca Cavallo:
Príbehy na dobrú noc pre rebelky (Albatros)

Táto lahôdka už pred svojím vznikom lámala rekordy a stále celosvetovo valcuje rebríčky detských
bestsellerov. „Keď sme vyrastali, ani v jednej knihe nebolo dievča, ktoré by vzalo svoj osud do vlastných rúk bez
pomoci princa, brata alebo myšky,“ vysvetľuje jedna z autoriek, ktoré sa rozhodli na vydanie príbehov silných
žien vyzbierať peniaze cez crowdfundingovú kampaň. Ich projekt podporili fanúšičky a fanúšikovia sumou
675-tisíc dolárov, čo je najvyššia suma, aká sa kedykoľvek predtým vyzbierala na nejakú knihu. Po necelých
dvoch rokoch od vydania, v januári 2018, sa predal jej miliónty výtlačok, za čo autorky venovali 100-tisíc
dolárov nadácii Malala Fund, ktorá sa stará o vzdelávanie dievčat po celom svete. Nesie meno pakistanskej
aktivistky, len 20-ročnej Malaly  Yousafzaiovej, ktorá v roku 2014 získala ako najmladší človek v histórii
Nobelovu cenu mieru. Jej príbeh v knihe nechýba – ocitla sa tak v spoločnosti kráľovnej Alžbety I., novinárky Anny Politkovskej, návrhárky Coco Chanel, pretekárky F1 Loly Lombardiovej, umelkyne Yoko Ono
a mnohých ďalších. Každý zo 100 príbehov je doplnený portrétom od jednej zo 60 nadaných ilustrátoriek
z celého sveta. Inšpiratívne!
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Vedeli ste, že deti môžu počas leta stratiť
až 3 mesiace svojich nadobudnutých jazykových zručností? Stačí 4 – 6 kníh prečítaných
počas leta – a k takejto strate nemusí dôjsť
a deti sa po prázdninách nevrátia do školy
s „vyprázdninovanými“ hlávkami. Veľmi
fandíme projektu Prečítané leto, ktoré je
inšpiratívnym výsledkom práce nadšencov
z OZ Čítajme si spolu, OZ Úlet s knihou
a Malého pampúcha – blogu o pekných detských knihách. Prečítané leto vám zadarmo
ponúka na stiahnutie až 9 prázdninových
tém na 8 týždňov prázdnin aj s konkrétnymi
tipmi na knihy pre vekové kategórie 2 – 4
rokov, 5 – 7 rokov a 8 – 14 rokov, ktoré vás
inšpirujú, ak neviete, odkiaľ začať. Spolu
s knižnými tipmi vám pribalili aj tipy na aktivity a hry a úžasnú mapu Prečítaného leta.
Waw! My s dcérkou sa pridáme aj tento rok.
www.precitaneleto.sk

Gerti Tetzner:
Tri životy Maxi
(E. J. Publishing)

Táto kniha pomôže vášmu dieťaťu odhaliť to, čo je len „akože“
a za čo vo vlastnom živote môžeme byť vďační. Na 140 stranách
rozpráva príbeh 10-ročnej školáčky Maxi, zažívajúcej tak trochu
sci-fi dobrodružstvo: dostane totiž šancu vyskúšať si na vlastnej
koži životy dvoch obdivovaných spolužiačok. Žijú si naozaj tak
úžasne? Silný príbeh o priateľstve, výdrži a láske vaše dieťa „zhltne“
na jeden šup a aj vďaka nemu bude lepšie pripravené čeliť hre
zvanej život. Je prekvapujúce, aké stále aktuálne sú témy dospievania a hľadania vlastnej identity. Hoci knihu autorka napísala pred
40 rokmi, nič zo svojho čara nestráca ani v 21. storočí, keď ju tento
rok na pulty kníhkupectiev prinieslo malé knižné vydavateľstvo
E. J. Publishing v preklade Jany H. Hoffstädter s ilustráciami Broni
Schagge.

Anne Nesbetová: Oblak a veľryba (Fragment)

Špionážny román zavedie čitateľa 10+ do Berlína pred pádom železnej opony. Noah Keller má
normálny život, až kým ho jedného dňa rodičia nevyzdvihnú pred školou a neodvezú na letisko.
Povedia mu, že v skutočnosti sa nevolá Noah a nemal 11 rokov. Ani sa ich nemôže opýtať prečo,
lebo klásť otázky je proti novozavedeným pravidlám. (Pravidlo č. 2: Nerozprávaj o vážnych
veciach vnútri, lebo Pravidlo č. 1: Vždy počúvajú.) Ako Noah s rodičmi letia do východného
Berlína, pravidiel a tajomstiev pribúda. V mysli mu hmýria otázky: Kto počúva a prečo? Kedy
sa jeho mama naučila plynulo rozprávať toľkými cudzími jazykmi? A čo sa naozaj stalo rodičom
jeho jedinej kamarátky Cloud-Claudie, osamelého dievčatka, ktoré býva o poschodie pod nimi?
Kniha získala viaceré ocenenia nielen v Spojených štátoch. „Píšem príbehy pre mladých ľudí, ktoré
by som sama chcela čítať. A pritom som mladšia ako priemerný drak, ale zasa staršia ako väčšina pudlíkov,“ dodáva s nadhľadom autorka.
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Spracovala Stanislava Murínová, foto: archív vydavateľstiev

Denisa Gaálová:
Stručné dejiny
Slovenska
pre mladých
čitateľov

PRE TELO A DUŠU

VEDA A TECHNIKA

Zisťovali sme odpovede
na horúcu letnú tému:

KLIMATIZÁCIA
Ako vybrať? Každá inštalácia je jedinečná, preto odporúčame obrátiť
sa na odbornú inštalačnú firmu. Pri návrhu je potrebné navrhnúť
výkon, umiestnenie jednotiek a rozvodov, napojenie elektriny a odvodu
kondenzátu.

VEDA A TECHNIKA
Novostavba? Ak sa na návrh klimatizácie myslí už vo fáze projektu, je to najlepšie riešenie. Aj počas hrubej stavby je stále dostatok
času na zhotovenie prípravy rozvodov. Treba rátať s tým, že už bude
potrebné dodatočne zhotoviť stavebné otvory cez murivo, prípadne
strechu na rozvody.
Dodatočná montáž? Tu platí pravidlo o odbornosti niekoľkonásobne. Treba rozvrhnúť detaily inštalácie, aby bol finálny dojem
čo najlepší. Tento typ montáže je bežným prípadom, avšak treba sa
vyvarovať „rýchlych montérov“, pre ktorých je estetika stratou času.
Z čoho sa skladá? Bežné inštalované klimatizácie sú zložené
z dvoch dielov, a to vnútornej a vonkajšej jednotky. Tieto diely sú
navzájom prepojené potrubiami a elektroinštaláciou.
Zvládnem inštaláciu sám? Určite nie, na spustenie klimatizácie
(okrem mobilnej a okennej verzie) je potrebná odborná montáž
a špeciálne technické vybavenie.
Aké klimatizácie sa inštalujú? Najbežnejšie prevedenie v interiéri sú nástenné jednotky. Sú známe pod názvom „split“ a na stene
sa inštalujú pod stropom.
V súčasnosti sa v moderných stavbách preferujú čisté línie, preto
sa tešia väčšej obľube zabudované kanálové jednotky. Tieto vzduch
rozfukujú cez výduchy zabudované v strope a jemne ho rozložia
v miestnosti.
V kanceláriách a väčších miestnostiach sa uprednostňujú kazetové
jednotky, ktoré sú typické svojím štvorcovým panelom viditeľným
na strope. Vyfukujú spravidla na štyri smery. Jestvujú ešte mnohé
iné verzie, záleží na konkrétnom prípade.
Princíp klimatizácie? Veľa ľudí si myslí, že klimatizácia vyrába
chlad, čo nie je úplne presné. Zjednodušene sa dá povedať, že vo
vnútornej jednotke sa odčerpáva teplo z hliníkového výmenníka
(výparníka). Jeho povrch tak zostáva chladný a prefukujúci ventilátor vytvára v miestnosti príjemné prostredie. Odčerpané teplo však
niekam treba odovzdať. To zabezpečí kompresor, ktorý prečerpá
chladiace médium cez potrubie do druhého výmenníka vo vonkajšej
jednotke (kondenzátora). Tam sa teplo odovzdá do prostredia, čomu
napomáha zabudovaný ventilátor. Tento cyklus sa dokola opakuje.
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Mobilné klimatizácie? Ich výhodou je, že sú ľahko (aj cenovo)
dostupné v hypermarketoch a ich inštalácia je jednoduchá. Sú však
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určené len na priame ofukovanie chladným vzduchom.
Preto sa nazývajú aj mobilné ochladzovače. Takéto riešenie
si zákazník obstará väčšinou len raz. Nízka účinnosť a vysoká hlučnosť privedie väčšinou zákazníka k poznaniu, že sa
rozhodne pre montáž „plnohodnotnej“ klimatizácie.

matizácie vedia vykurovať. Zaujímavé je, že teplo priamo
nevytvárajú, ale prečerpávajú ho z vonkajšieho prostredia. Je
to opačný cyklus prečerpávania tepla ako pri chladení. Touto
technológiou je spotreba elektrickej energie 3- až 5-krát
menšia v porovnaní so špirálovým ohrievačom.

Aká značka klimatizácie? Rokmi zavedené inštalačné
firmy vedia odporučiť osvedčené značky na trhu. Dobrý
výrobca klimatizácie musí ponúkať kvalitu a garantovať zázemie. V praxi to znamená, že pre montážne firmy organizuje školenia, poskytuje technickú podporu, garantuje dodanie
tovaru a dielov a má zastúpenie priamo v SR.

Čo znamenajú kilowatty? Údaj kW znamená výkon
chladenia, prípadne vyhrievania. Spravidla sú bežné klimatizácie dimenzované na výkon 2 až 3,5 kW, čo pokrýva nároky bežných miestností. Netreba si to však mýliť so spotrebou
energie. Tá je približne 1/3 z údaju chladenia.

Servis? Je potrebný, pretože je synonymom životnosti,
zdravia a spotreby energie. Klimatizácia je zložité technické
zariadenie, v ktorom je počas prevádzky aktívnych viacero
pohyblivých častí. Pri prehliadke sa čistia filtre, dezinfikujú
a čistia výmenníky tepla, testuje sa odvod skondenzovanej
vody. Dôležité je meranie prevádzkových parametrov špeciálnymi prístrojmi. Ako často by sa mala klimatizácia servisovať? To závisí od typu použitia, avšak interval medzi jedným
a druhým servisom by nemal byť dlhší ako 2 roky. Niektorí
výrobcovia už poskytujú za podmienky pravidelného servisu
1x ročne predĺženú záruku z 36 na 60 mesiacov.
Môže byť vonkajšia časť klimatizácie na streche?
Áno, kvalitné klimatizácie sú poveternostne odolné voči
dažďu, vetru aj snehu. Pokiaľ to však situácia umožňuje, je
lepšie umiestnenie mimo dopadu priameho slnka.
Vyteká z klimatizácie voda? Áno, každá klimatizácia
pri chladení produkuje v časti vnútornej jednotky vodu. Jej
pôvod je však prirodzený – je to voda obsiahnutá vo vzduchu, ktorá na chladnom povrchu skondenzuje rovnako ako
na zadnej stene chladničky. Pri inštalácii je potrebné vytvoriť
trasu na jej odvod. V režime vykurovania sa tvorí kondenzát
na vonkajšej jednotke, čiže v exteriéri.
Vedia aj vykurovať? Áno, dnes už takmer všetky kli154 www.frisko.media

Zasklený balkón? Pokiaľ je vonkajšia jednotka inštalovaná na zasklenom balkóne, je možné používať klimatizáciu,
len ak je presklenie balkóna dostatočne otvárateľné. Na
uzatvorenom balkóne nie je možné zabezpečiť odvod tepla
a klimatizácia sa prehrieva a vypína. Tento stav môže v istých prípadoch poškodiť zariadenie.

Pripravte sa na leto
už teraz

Ovládanie? Na ovládanie sa používajú spravidla bezdrôtové, prípadne nástenné ovládače. Nové modely klimatizácií
sa vedia pripojiť na domácu wifi sieť a je možné ich ovládať aj
vzdialene cez mobilnú aplikáciu.

-MSFoto: NEPA Slovakia

NAŠA RADA:
Letné obdobia patria už aj na našom západnom a južnom území k horúcim. Iba máloktorá stavba im odolá.
Tepelná izolácia budovy iba spomalí prehriatie interiéru,
avšak ak sa už raz prehreje, bude rovnako dlho trvať aj
spätný proces. Teplo v budove sa vytvára aj pri varení,
praní, elektronikou, spotrebičmi a v nemalej miere aj
telesnou teplotou osôb. Inštaláciou klimatizácie vyriešite
otázku, ako prebytočné teplo odčerpať a vytvoriť príjemnú atmosféru aj počas letných dní a nocí. Zároveň získate
možnosť ekonomicky a rýchlo vyhrievať miestnosti
v prechodných obdobiach jari a jesene, keď ešte nie je
vykurovacia sezóna.

Autorizovaná montážna
a servisná firma
www.netsystem.sk,
+421 914 118 888.
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Aká je životnosť klimatizácie? Ak je montáž prevedená
kvalitne a je pravidelne servisovaná, životnosť je spravidla
viac ako 10 rokov.

Klimatizácie

(prehliadky, prednášky, stretnutia)

22. júl
Bratislava-inline 2018
20:00 – 22:00, Bratislava (detské, stretnutia, iné)

PLÁNOVANÉ AKCIE

11. júl
PanSlam. 18 – Trnava
19:00 – 22:00, Trnava (predstavenia, iné, workshopy)
Island v lete, Island v zime – Cestovateľské
kino – Bratislava
20:30 – 22:00, Bratislava (besedy, prednášky, stretnutia, iné)

12. júl
Letná čitáreň – Trenčín
08:00 – 18:00 - Trenčín (iné)
Interaktívna výstava Až naprší a uschne
v Bibiane – Bratislava – 10:00 – 18:00 - Bratislava-Staré Mesto (výstavy, detské)
Pravidelné aktivity v detskom centre Motolino – Nitra, 16:30 – 17:30, Nitra (detské, kreatívne
workshopy)

Z Tapes festival – Trnava, 18:00 – 00:00, Trnava
(koncerty, festivaly)

15. júl
Piknik na zámku – Smolenice, 15:00 – 21:00,
Smolenice (iné)
Shakespeare s deťmi na hrade: Odvážny zajko
– Bratislava, 16:00 – 17:30, Bratislava (divadlá,
detské predstavenia)

16. júl
Denný letný tábor 2018 – Jaslovské Bohunice
08:00 – 15:00, Jaslovské Bohunice (detské)

17. júl
Pravidelné farmárske trhy vo Vrakuni
08:00 – 18:00, Bratislava-Vrakuňa (trhy)

23. júl

4. august
Open Air Gym Festival – Nitra, 10:00 – 18:00,
Nitra (festivaly, iné)
Piešťany Street Art Festival 2018. 10:00 – 22:00.
Piešťany (festivaly)

Viva Musica! – Bratislava, 10:00 – 22:00, Bratislava (koncerty, festivaly)

The Junkies – Skalica, 19:00 – 21:00. Skalica
(koncerty, iné)

24. júl

9. august

Balans Joga – Festival Eurovea – Bratislava
07:30 – 08:30, Bratislava (festivaly, stretnutia, iné)

Kolárovský jarmok, 09:00 – 20:00, Kolárovo
(Jarmoky Trhy)

Letné bábkové predstavenia – Nové Zámky
10:00 – 11:00, Nové Zámky
(divadlá, detské predstavenia)

IMT Smile Amfiteáter Tour – Trnava
19:00 – 21:00, Trnava (koncerty)

25. júl

XXIV. ročník Topoľčianskych hodov, 09:00 –
22:00, Topoľčany (jarmoky, trhy, detské)

Medzinárodný mládežnícky hudobný festival
– 10. ročník – II. – Bratislava
10:00 – 22:00, Bratislava (koncerty, festivaly)

26. júl
X-BIONIC® Summer tour 2 – Šamorín
08:00 – 20:00, Šamorín (iné)

10. august
11. august
Histo Cup – Orechová Potôň, 09:00 – 17:00,
Orechová Potôň (preteky)
Night run Košeckého memoriál – Trenčianske
Teplice, 22:00 – 23:00, Trenčianske Teplice (iné)

X-BIONIC® Summer Tour – Šamorín
08:00 – 20:00, Šamorín (iné)

27. júl

18. júl

Friškofest – Abrahám
14:30 – 02:00, Abrahám (festivaly)

Historky z mučiarne – Trenčín, 09:00 – 16:00,
Trenčín (prehliadky)

Basement Festival – Komárno
14:00 – 05:00, Komárno (festivaly)

Divoká Južná Afrika – Cestovateľské kino
– Bratislava, 20:30 – 22:00, Bratislava (besedy,
prednášky)

Crazy minds – Nové Zámky
20:00 – 22:00, Nové Zámky (koncerty)

Duša dreva – Beckov, 09:00 – 17:00, Beckov
(prehliadky, iné)

One Day Jazz Festival – Bratislava, 18:00 –
22:00, Bratislava (koncerty, festivaly)

19. júl

28. júl

15. august

Cibula fest 2018 – Holíč, 16:00 – 05:00, Holíč
(festivaly)

Friškofest – Abrahám
14:30 – 02:00, Abrahám (festivaly)

OMV MaxxMotion Veľká cena SR – Orechová
Potôň, 09:00 – 17:00, Orechová Potôň (preteky)

20. júl

O čom hradné múry šepocú – Beckov
20:00 – 23:00, Beckov (prehliadky)

Helena Vondráčková – Sladké mámení... –
Galanta, 19:00 – 21:00, Galanta (koncerty)

2. august

13. júl
Francúzsky deň – Bratislava, 14:00 – 22:00,
Bratislava-Staré Mesto (koncerty, trhy, detské)

Proma Frajdej 2018 – Trnava, 19:00 – 23:00,
Trnava (koncerty, párty)
Boboš Procházka & Pišta Lengyel – Nové Zámky, 20:00 – 22:00, Nové Zámky (koncerty)

14. júl
Kone v parku – Trenčianske Teplice, 09:00 –
16:00, Trenčianske Teplice (prehliadky, iné)
IMT Smile – Amfiteáter Tour – Nitra
17:00 – 23:00, Nitra (koncerty)
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Countryfest Bohunice
19:00 – 00:00, Jaslovské Bohunice (koncerty)

21. júl
Gen. M. R. Štefánik a Československá republika – Košariská, 13:00 – 20:00, Košariská

17. Oáza International Gastrofestival
20:00 – 23:59, Komoča (festivaly)

3. august
TRNAVSKÝ JAZZYK´18, 19:00 – 01:00, Trnava
(koncerty, festivaly)

12. august

16. august

Agrokomplex 2018, 09:00 – 18:00, Nitra (výstavy)

17. august

7. ročník Maringota v Skalici, 08:00 – 20:00,
Skalica (iné)
Holidayland festival – Senica, 12:00 – 04:00,
Senica (festivaly)

In Castle / Apocalyptica – Sereď, 21:00 – 23:00,
Sereď (koncerty)

1. september

18. august

Historický festival s remeslami – Jablonica
09:30 – 22:30, Jablonica (festivaly, detské)

Hip Hop Žije Festival 2018 – Duchonka – Praši
10:00 – 22:00, Prašice (festivaly)

Bánovská parenica, 10:00 – 15:00, Bánovce nad
Bebravou (iné)

19. august

4. september

Koncert Jany Kirschner a Simy Martausovej
– Smolenice, 19:30 – 22:30, Smolenice (koncerty)

21. august

Balans Joga – Festival Eurovea – Bratislava
07:30 – 08:30, Bratislava (festivaly, stretnutia, iné)

22. august
Burčiak na hrade – Beckov, 9:00 – 17:00, Beckov (ochutnávky, iné)

23. august
Sahara 2018 – Záhorie, 10:00 – 22:00, Záhorie
(stretnutia)

Farmárske trhy september 2018 – Senec
10:00 – 15:00, Senec (trhy, detské)
Pain Of Salvation – Bratislava
20:00 – 22:00, Bratislava (koncerty)

7. september
Stredovek pod hradbami IX,
09:00 – 22:00, Trnava (jarmoky, trhy, historické
predstavenia)
Oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok – Prievidza, 09:00 – 22:00, Prievidza (jarmoky)

8. september

24. august

Električkou na súťaž v varení gulášu – Trenčianska Teplá, 08:00 – 18:00, Trenčianska Teplá (iné)

Extrem Cross Festival 2018 – Skalica, 17:00 –
20:00, Skalica (festivaly, iné)

Oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok – Prievidza, 09:00 – 22:00, Prievidza (jarmoky)

Novodubnický maratón, 09:00 – 16:00, Nová
Dubnica (preteky)

Rímske hry 2018 – Bratislava, 16:00 – 17:00,
Bratislava-Karlova Ves (iné)

26. august

14. september

Dubnický folklórny festival – Dubnica nad
Váhom, 09:00 – 18:00, Dubnica nad Váhom
(festivaly)

28. august
Balans Joga – Festival Eurovea – Bratislava
07:30 – 08:30, Bratislava (festivaly, stretnutia, iné)

29. august
Malý veľký muž RND so SĽUK-om – Sereď
20:30 – 22:30, Sereď (predstavenia)

31. august
Stredoveká prešovačka – Trnava
15:00 – 19:00, Trnava
(ochutnávky, stretnutia)

Trenčín mesto módy, 09:00 – 18:00, Trenčín (iné)
Alice Merton – Bratislava, 20:00 – 22:00, Bratislava (koncerty)

15. september
Elán 50 rokov tour 2018, 17:00 – 19:00, Brestovec
(koncerty)

16. september
Ako Becko poklad stratil, 09:00 – 17:00, Beckov
(detské)

18. september
Lignumexpo – Les 2018, 09:00 – 18:00, Nitra
(výstavy)
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Mahátma Gándhí: Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z... (tajnička).
učiteľ
národov

francúzsky
hudobný
skladateľ
(19081992)

abtesla
(zn.)

tak
(častica)

cesta, po
anglicky

Pomôcky: An,
Iet, Messiean, editor (skr.)
Chontamenti,
Riaza

zraz, po
česky

koval

občianske
hnutie
(skr.)

citoslovce
mékania

grécke
mužské
meno
(Filemon)

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

úroková
zrážka z nemčiny

milovník
(zast.)

1. časť
tajničky

dĺžková
miera

krídlo
(anat.)

osmium
(zn.)

druh
semienok

hliník (zn.)
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Klub
českých
turistů

had

slovník
slovenského jazyka
(skr.)

tade (kniž.)
sídlo
v Etiópii

ár, po
česky

rúbe

želez.
správa
poľska

ustálený
text na
modlenie

krúť, otáčaj

molybdén
(zn.)

severská
minca

obrnená
brigáda
(skr.)

3. časť
tajničky

identifikačné číslo

rímskych
501

španielska
rieka

vnútorný,
po anglicky

knowledge
representation
language

koľko, po
poľsky

ináč, inak

vec (lat.)

ohovoril,
oklebetil
sídlo
v Nigérii

Real
Application
Clusters

Pomôcky:
ACERNAR,
LIRIOPE,
CRETU

hlúbovitá
zelenina

3. časť
tajničky

East North
East (skr.)

element

sumerský
boh nebies

Ľahké

1		7		2			4
								7
7		2		9 6

Stredné

Real
Application
Clusters

Ťažké

		 4 9 5 1		 6
5 1				 6
		 6 3
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			6 5		 2		3
5
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					9 6
			7				9 2
9		 6 2 4 5

6					3
7 9		6 5
2		7		1
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druh

predpona
(nerv)

staroegyptský boh
smrti
osobné
zámeno

valuta (skr.)
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(skr.)
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väzenie
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(angl. skr.)
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moslim
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sídlo
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rhenium
(zn.)

hviezda
v súhvezdí
Eridanus

2. časť
tajničky

planétka

hliníková
fólia
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správa
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long range
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skla
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jodid
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(vz.)

cín (zn.)

lákali

2. časť
tajničky
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ľudia žijúci
v iglu

zn. namáčacieho
prášku

boh
v starom
Egypte

náš národný park

znova
hovoril to
isté

očistiac,
vybieliac
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Poznáte tento výrok Alberta Einsteina? Osud ľudí ako celku bude taký, (tajnička - 14 písmen).

ANJEL, ARAB, BATÉRIA, KOLESO,
LOPATA, MIKÁDO, MOREPLAVEC,
NITKA, NÓRKA, OKNO, OSVETA,
PLÁN, PLÁTNO, PLUKY, PROTOKOL,
REMESLO, ROBOT, SLADIDLO,
SLANINA, SOKOL, SOPKA, UMELEC,
ZASTÁVKA, ZÁVETRIE, ZMENKA
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SLOR

FR-20180024-01

Z REGIÓNU

Z REGIÓNU

HOME

AKCIA DO 28.08.:

ku každému projektu od nás
vypracujeme rozpocet ZDARMA

SME FANÚŠIKMI
INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ
PROJEKTOVANIE
STAVIEB

ROZPOCTY
STAVIEB

DOZOROVANIE
STAVIEB

INVESTICNÉ
PORADENSTVO

slorhome +421 948 716 143 info@slorhome.sk
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www.slorhome.sk
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FRIŠKOFEST
30.8. - 1.9.2018
27. júl 2018 ABRAHÁM – LETISKO 28. júl 2018
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PAPYLLON
SANCHEZ AMSTERDAM
JOHN WOLFHOOKER
CIMBAL BROTHERS
CHIKI LIKI TU-A
RAZZ
UNI SONG

Moderuje: Matej Martinček

Y
MEDIAL BANANA
ENOLA GAY

FOUR FACES
VŠETKY ATRAKCIE
V RÁMCI VSTUPNÉHO! PACI PAC
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TOUR
TOUR2018
2018
TOUR
2018
Fedor
Fedor
FREŠO
FREŠO

Fero
Fero
GRIGLÁK
GRIGLÁK

Peter
Peter
PRELOŽNÍK
PRELOŽNÍK
Fedor
FREŠO
klávesy
klávesy

Igor
Igor
„Teo„
„Teo„
SKOVAY
SKOVAY

bassgitara
bassgitara

bassgitara

Peter PRELOŽNÍK
klávesy

gitara
gitara

Fero GRIGLÁK
bicie
bicie

TURNÉ K 90. VÝROČIU ZALOŽENIA ORIGINÁLNEHO SÚBORU

gitara

Igor „Teo„ SKOVAY

20 9
rnéé 201
urn
Tu
T

EUROPEAN TOUR 2019
12.5. PRIEVIDZA – ZIMNÝ ŠTADIÓN
13.5. BREZNO – BREZNO ARÉNA
28.5. ŽILINA – ZIMNÝ ŠTADIÓN
29.5. MARTIN – AMFITEÁTER
2.6. KOŠICE – STEEL ARÉNA
3.6. HUMENNÉ – ZIMNÝ ŠTADIÓN
4.6. VÝCHODNÁ – AMFITEÁTER
6.6. TRENČÍN – ZIMNÝ ŠTADIÓN
7.6. B. BYSTRICA – AMFITEÁTER
8.6. NITRA – AMFITEÁTER
9.6. BRATISLAVA – INCHEBA 2X

bicie

Špeciálny hosť:

Beáta Dubasová

11.12.2018

Steel Aréna Košice

AUTORI HUDBY A TEXTOV

12.12.2018

BENNY ANDERSSON a BJÖRN ULVAEUS

Tipsport Aréna Žilina

A NIEKTORÉ PIESNE SO STIGOM ANDERSONOM

13.12. 2018

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

hostia koncertu

KOLLÁROVCI

18:25 KOLLÁROVCI

19:00 ALEXANDROVCI

LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ
www.wshakespeare.sk
SLÁVNOSTI 2018

AUTORKA LIBRETA

CATHERINE JOHNSON

NÁMET

JUDY CRAYMER

HASPROVÁ • NORISOVÁ • SKLOVSKA • HUBINSKÁ • VAČKOVÁ • ŠVOŇAVSKÁ
VYSKOČIL • KOČI • DRÍNOVÁ • DANG VAN • HALÁK • OCHRÁNEK • KOČIŠ • PLEVČÍK • KAPRÁLIK

HAMLET | VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ | KOMÉDIA OMYLOV
180x180 mm krivky.indd 1

08.06.18 9:12

SIMRIT LIVE
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Vstupenky v predaji v sieti

alebo www.ticketportal.sk
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FR-20180023-01

FR-20180022-01

BABYLON |18.9.2018

www.ticketportal.sk/event/friskofest

KOLLÁROVCI

28. júl 2018

RICHARD

MÜLLER

ABRAHÁM – LETISKO

27. júl 2018

HUDOBNÁ SKUPINA

FR-20180021-01

FRIŠKOFEST

Predpredaj vstupeniek:

PAPYLLON

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

MODERUJE:
MATEJ

MARTINČEK

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES
PRE DETI

PACI PAC

VŠETKY ATRAKCIE V RÁMCI VSTUPNÉHO!
164 www.frisko.media
OBEC
PUSTÉ
ÚĽANY

PRE DETI DO 130 CM VSTUP ZDARMA

OBEC
ABRAHÁM

SLOR
HOME

AKCIA DO 28.08.:
ku každému projektu od nás

PROJEKTOVANIE
STAVIEB

ROZPOCTY
STAVIEB

