
Spolu S vami chránime životné proStredie
Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním prosím šetrne.

SL
OV

A
K

 L
in

eS
 1

/2
01

4

Zažite dovolenku podľa 
vašich predstáv

maľba je ako denník

Keď „vám treba”

nechajte sa 
rozmaznávať



THE SKY IS YOURS

S NAŠIMI PRIVÁTNYMI LIETADLAMI SA DOSTANETE DO VŠETKÝCH GLOBÁLNYCH DESTINÁCIÍ.
POSKYTNEME VÁM VYSOKÉ POHODLIE, EXKLUZÍVNY CATERING A MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ.
S OPERA JET JE OBLOHA VAŠA.

RÝCHLOSŤ | DISKRÉTNOSŤ | BEZPEČNOSŤ | SPRÁVA LIETADIEL | SERVIS 24 HODÍN DENNE

WWW.OPERAJET.SK | SALES@OPERAJET.SK | +421 902 22 11 22 | +421 902 22 11 00

OperaJet-Inzerat-230x297.indd   1 19.10.11   10:11



Zobrazenie vozidla je len ilustratívne. Všetky dáta, údaje a zobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na 
uzavretie zmluvy. Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 4,9 – 7,3 l/100 km, 127 – 169 g/km. Údaje o spotrebe pohonných látok a o emisiách CO2 zodpovedajú 
výsledkom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo podľa predpisov EHK.

Moja SUV-erénne 
najlepšia priateľka
od PPC TEAM plus

Nová Toyota RAV4

Einsteinova 13, 851 01  Bratislava, tel.: 02/67 20 17 23, 

fax: 02/62 24 78 34, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk

www.ppc-toyota.sk

PPC_RAV4_leden_2014_210x297_SK.indd   1 10.1.2014   11:14:31



Knižné tipy od bux.sk

Kúpite v každom dobrom kníhkupectve alebo na www.bux.sk. E-knihy nájdete na www.ibux.sk

Harlan Coben

Šesť rokov
Pred šiestimi rokmi sa zúfalý Jake Fi -
sher prizeral, ako si Natalie, jeho ži-
votná láska, berie iného muža. Šesť
rokov skrýval svoje zlomené srdce
a venoval sa kariére univerzitného
profesora. Šesť rokov dodržiaval sľub,
že manželov nechá na pokoji, a šesť
rokov ho ťažili mučivé sny o Natali-
nom živote s Toddom. Hĺbka a vášeň
stratenej lásky aj tajomstvá a lži, ktoré
ju obklopujú, však môžu zabíjať...

V predaji od 17. 1. 2014

Colleen Hooverová

Beznádejná
Sky začne chodiť do školy až krátko
pred 18. narodeninami, dovtedy ju
doma vyučovala adoptívna matka Ka-
ren. Spolužiaci ju však prijímajú ne-
priateľsky. Všetci, okrem pekného
chlapca Holdera, ktorý sa jej akosi
pričasto pletie do života. Jedného dňa
natrafí na starú fotografiu a dávno za-
budnuté a vytesnené spomienky sa
vracajú... Chceli by ste vedieť trpkú
pravdu, alebo radšej veriť klamstvu?

V predaji od 24. 1. 2014

Mahtob Mahmoodyová

Otcovi som
odpustila
Príbeh dievčatka z bestsellera Bez
dcéry neodídem. Dnes už dospelá
Mahtob opisuje, ako jej osemnásť
mesiacov nedobrovoľného zajatia
v moslimskej krajine kruto poznačilo
celý život. Ani po návrate do Ameriky
nenachádzajú s matkou vytúžený
 pokoj. Zakríknuté dieťa ťažko znáša
obrovskú publicitu, posmech spolu-
žiakov i zákernú chorobu...

V predaji od 31. 1. 2014

Mahtob Mahmoodyová
William Hoffer

Bez dcéry
neodídem
Keď si bystrá a energická Betty brala
svojho ošetrujúceho lekára, netušila,
akú trpkú príchuť bude mať pre ňu jeho
iránsky pôvod. Na konci dovolenky v Te-
heráne zistí, že ju spolu s jej päť ročnou
dcérkou čaká netušené a absurdné
poddanstvo v cudzom ovzduší a úplne
vzdialenej kultúre. V prísnom svete isla-
mu nájde nových priateľov, ktorí jej po-
môžu uskutočniť dramatický únik.

V predaji od 17. 1. 2014

Angela Dowdenová

Diéta 5 : 2
100 receptov
na pôstne dni
Diéta 5 : 2 už ovládla celý svet. Oproti
ostatným diétam má výhodu v tom, že
obmedzovať sa budete iba 2 dni
v týždni. Ak prijmete v tieto dni iba
500 alebo 600 kalórií, schudnete
a budete sa cítiť úžasne. Zvyšok týž -
dňa sa môžete stravovať normálne,
dokonca aj veselo maškrtiť. Ak vás už
omrzeli omelety a šunkové šaláty, táto
kniha vás určite milo prekvapí.

Už v predaji

Angela Dowdenová

Diéta 5 : 2
Kuchárska kniha
na pôstne dni
Recepty na chutné pokrmy so 100,
200 a 300 kalóriami. V knihe nájdete
100 receptov s presným počtom ka-
lórií, ponuku pôstnych pokrmov na
štyri týždne, perfektné nápady na ľah-
ké nízkokalorické jedlá, vďaka ktorým
zaženiete pocit hladu, orientačné ka-
lorické tabuľky a rady, ako kontrolovať
porcie, zdravo sa stravovať aj ako po-
kračovať v stravovaní 5 : 2 celý život.

Už v predaji

Edícia svetový bestseller – kvalita garantovaná svetom

Fascinujúci príbeh matky a dcéry poznačený životom v Iráne

Vyskúšajte! Výsledok vás milo prekvapí
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Spolu S vami chránime životné proStredie. 
Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím, šetrne. 
V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: viktor@ad1.sk, cez Facebook, 
alebo na telefónnom čísle 0905 624 873.
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milí cestujúci!
dovoľte nám v prvom čísle nového roku s koncovkou 14 zapriať všetko dobré. Máme za sebou 
vianočné sviatky a hektický koniec starého roku, ktorý vraj mal uzavrieť všetky staré resty a vyčistiť 
stôl doma, vo vzťahoch aj na pracoviskách. Nevieme ako vy, ale my sme si tento rok nedávali pred
savzatia, skôr sme sa rozhodli, že začneme zmenám hovoriť veľké ÁNO. Nemá totiž zmysel dávať 
si notoricky známe: Prestanem fajčiť, Začnem chudnúť, keď si ich hovoríme len „pro forma", ale 
v skutočnosti nám súčasný stav vlastne vyhovuje. Zmena však prichádza presne vtedy, keď na ňu 
dozrie čas a vtedy ide ako po masle, bez škrípania zubov, odopierania či nátlaku. Jediné, čo musíme 
urobiť, je povedať jej Áno, poď a otvoriť dvere, aby vošla. Zvyšok sa už vyrieši sám. Vlastne, dali sme 
si jediné predsavzatie: aby sme stále napĺňali obsah časopisu, ktorý držíte v rukách, zaujímavým 
obsahom a inšpirovali vás…možno aj k nevyhnutnej, ale sladkej zmene. Krásny štart vám želáme. 

Barbora daxner
šéfredaktorka

NASKENUJ QR KOD A (DO)CITAJ 
MAGAZIN V PDF VERZII
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K zime neodmysliteľne 
patrí nielen lyžovačka, ale 
aj wellness. Ulahodí vymrz-
nutému telu aj duši. 
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podľa vašich predstáv

Oprášte lyže či do-
sku a vyrazte do vy-
chytených zimných 
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Náš tip | Text: Veronika Kotradyová / Foto: Laufen, Jika 

úpeľňa ako jedna z  najdôležitejších 
miestností v  našich domácnostiach, by 
mala okrem základných funkcií, teda vy
konávania očisty rôznych druhov, ponú

kať aj pocit súkromia a intimity, pretože sa v nej 
vykonávajú aj tie najintímnejšie úkony človeka.
Strategické je jej umiestnenie v  rámci bytu. 
Kúpeľňa v blízkosti spálne má svoje veľké opod
statnenie, pretože je týmto umiestnením do
siahnutá najlepšia logistika. Najdlhšie trvajúce 
hygienické úkony sa najčastejšie vykonávajú po 
spánku alebo pred ním.

Toaleta spoločná s kúpeľňou má svoje výhody 
aj nevýhody. Ak ide o  domácnosť s  viacerými 
ako dvomi členmi, nastávajú pri „ranných špič
kách“ kolízie, keď spravidla všetci členovia do
mácnosti potrebujú vykonávať svoju hygienu 
v  rovnakom čase. Preto sa plánujú do rodin
ných domov a  väčších bytov minimálne dve 
WC. Jedno ako súčasť kúpeľne, ktorá je v blíz
kosti spální a  je vyslovene súkromné. Druhé 
v spoločenskej zóne bytu, pri obývačke či hale, 
ktoré je jednak pre hostí, ale slúži aj pre denné 
a kratšie hygienické úkony členov domácnosti 

Kúpeľňa

K  
Jika Olymp deep
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počas dňa, alebo ako záloha pri už spomína
ných krízových ranných časoch. Takto sa dá 
predísť aj nezhodám medzi jednotlivými člen
mi domácnosti. 

Čo všetko do kúpeľne patrí
Zásadným rozhodnutím pri zariaďovaní kúpeľ
ne je voliť medzi sprchovacím kútom a vaňou. 
V rodinných domoch je už možné nadimenzovať 
kúpeľňu dostatočne veľkú tak, aby sa zmestili 
oboje, pri malých kúpeľniach to však málokedy 
býva možné. Prístupnosť a  bezpečnosť je lep
šia pri sprchovacom kúte a tiež poskytuje väčší 
komfort pri samotnom sprchovaní, pretože sa 
dá dokonalejšie uzavrieť a navyše je možné rie
šiť samotnú sprchovaciu hlavicu a batériu ozaj 
ergonomicky najvhodnejším spôsobom. Vaňa 
zas ponúka mnohé wellness výhody ako sú ho
rúce a relaxačné kúpele. Ale tiež má svoje výho
dy pri ručnom praní objemnejších vecí a čistení 

väčších domácich miláčikov. Kompromisom sú 
otáčavé alebo posuvné panely pripevnené na 
vaňu, ktoré plnia funkciu sprchovacieho kúta 
a  počas kúpeľa sa zas poskladajú do polohy, 
v ktorej neznižujú komfort pri kúpaní.
Dôležité pri sprchovaní a  kúpaní je mať mož
nosť pohodlne vešať alebo ukladať oblečenie 
na dostupné miesto. 
Pre wellness atmosféru je veľmi príjemné mať 
v  kúpeľni odpočinkové kreslo alebo ležadlo, 
ktoré sa dá využiť aj na niektoré kozmetické 
úkony po sediačky, ako je napríklad depilácia 
alebo pedikúra. Na to, aby sa nám kreslo zmesti
lo je samozrejme nutné dimenzovať súkromnú 
kúpeľňu veľkorysejšie. Príjemným a priestorovo 
menej náročným riešením je mať k  dispozícii 
nejakú odnímateľnú dosku, ktorá sa dá použiť 
na sedenie na vani práve pri takýchto úkonoch, 
alebo môže poslúžiť na odloženie nápoja a ča
sopisu počas teplého kúpeľa.

  
Laufen Palomba 
collection 2012
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Náš tip

Dobrá kúpeľňa ráta aj s  dostatkom úložného 
priestoru. Urobiť si z kúpeľne sklad nie je veľmi 
príjemné, preto je dobré mať dostatok uzatvá
rateľných úložných priestorov aj na množstvo 
kozmetiky, čistiacich prostriedkov, uterákov 
a drobností, ktoré nemusia byť na očiach. Každá 

z  týchto rôznorodých vecí je stimulom pre 
naše oči a  ich veľké množstvo môže pôsobiť 
rušivo, čo potom môže pokaziť celkový dojem 
z kúpeľne.
Pranie sa v  menších domácnostiach odohráva 
zvyčajne tiež v  kúpeľni. Práčka plnená z  pred
nej časti alebo zhora je zásadné rozhodnutie 
obzvlášť pre malé kúpeľne v bytových domoch. 
V rodinných domoch je možné práčovňou ale
bo multifunkčnou „hospodárskou miestnosťou“ 
kúpeľňu od prania oslobodiť. V takejto oddele
nej miestnosti je potom možné bielizeň aj sušiť, 
čo je obrovská výhoda pre celú domácnosť. 
S praním súvisí aj miesto na ukladanie špinavej 
bielizne, čo ak sa nechá na náhodu, tiež môže 
spôsobovať vizuálny diskomfort. Preto je dobré 
mať aj túto funkciu vyriešenú nejakým systé
mom, ktorý pohľad na použitú bielizeň zakryje 
a zároveň je dobre dostupný a obsluhovateľný. 

Osvetlenie a farby
Okrem celkového osvetlenia kúpeľne ako miest
nosti s dostatočne silným stropným svietidlom 
je dobré mať separátne osvetlené aj zrkadlo 
nad umývadlom, prípadne aj iné ambientné 
osvetlenie pre vytvorenie intímnejšej – relaxač
nej atmosféry nejakými nástennými svietidla
mi alebo zabudovaným osvetlením v úložných 
prvkoch. Osvetlenie zrkadla nad umývadlom 
ovplyvní nielen kvalitu činnosti ktorá sa pri 
zrkadle vykonáva (napr. holenie, čistenie ple
ti,...), ale aj subjektívny pocit z  nášho vzhľadu. 
Osvetlenie zhora napríklad opticky prehlbuje 
kruhy pod očami, preto je lepšie zdroje svetla 
buď umiestniť dookola celého zrkadla, ako to 
býva v  profesionálnych maskérňach, alebo as
poň rovnomerne po oboch bokoch. Teplá alebo 
studená farba osvetlenia je tiež zásadné roz
hodnutie. Teplejšie svetelné zdroje sú prirodze
nejšie a menej stresujúce, avšak pre sústredenú 
činnosť pri zrkadle menej vhodné. V súčasnosti 
sú na trhu už také žiarivky, ktoré majú použitú 
bielizeň nádych, ale pritom dosahujú dostatoč
nú svetelnosť. 
Na záver nezabúdajte na celkové farebné rieše
nie. To závisí od veľkosti miestnosti, ale čím je 
miestnosť menšia, tým menej výrazné a krikľa
vé by farby mali byť, pretože v malom priestore 
to môže pôsobiť ako výrazný stresujúci faktor. 

Mrazivé príbehy z drsného severu

Kto brutálne vraždí policajtov?
Prečo tak prísne strážia chlapíka
v kóme?

NOVINKA
10. príbeh s obľúbeným 
inšpektorom Harry Holeom.

V nemocnici v Osle leží zranený človek
v kóme. Polícia ho prísne stráži a nikto
sa nesmie dozvedieť jeho meno.
V tom istom čase nájdu zabitého poli-
cajta na mieste, kde bola v minulosti
spáchaná vražda, ktorú neúspešne vy-
šetroval. Keď k nemu pribudnú ďalší
dvaja zavraždení kolegovia, je jasné, že
nejde o náhodu. Všetkých  zabili mimo -
riadne brutálnym spôsobom a spájajú
ich nevyriešené prípady z minulosti.
Kto trestá políciu za zbabrané vyšetro-
vania? Neexistujú žiadne stopy a ani
najlepší policajný inšpektor Harry Hole
nie je k dispozícii.

»Jedinečný portál pre fanúšikov severskej detektívky«
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Mrazivé príbehy z drsného severu

Kto brutálne vraždí policajtov?
Prečo tak prísne strážia chlapíka
v kóme?

NOVINKA
10. príbeh s obľúbeným 
inšpektorom Harry Holeom.

V nemocnici v Osle leží zranený človek
v kóme. Polícia ho prísne stráži a nikto
sa nesmie dozvedieť jeho meno.
V tom istom čase nájdu zabitého poli-
cajta na mieste, kde bola v minulosti
spáchaná vražda, ktorú neúspešne vy-
šetroval. Keď k nemu pribudnú ďalší
dvaja zavraždení kolegovia, je jasné, že
nejde o náhodu. Všetkých  zabili mimo -
riadne brutálnym spôsobom a spájajú
ich nevyriešené prípady z minulosti.
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Cestovanie | Text: Laura Mišurová / Foto: Pan Asia

 Nebýva zvykom, aby sa cestovná 
kancelária zameriavala len na jeden 
kontinent. Vy ste výnimkou.
Áno, CK Pan Asia vznikla na základe skúseností, 
ktoré som nadobudla počas 13 rokov života 
v  Malajzii. Keďže som študovala na Hotelovej 
akadémii v  Piešťanoch a  k  turizmu som vždy 
mala blízko, v roku 2004 som sa rozhodla založiť 
cestovnú kanceláriu, ktorá by slovenským 
cestovateľom predstavila tento krásny svetadiel. 
V roku 2009 som sa vrátila na Slovensko, do Ázie 
sa však každý rok na 6 – 7 týždňov vraciam.

 Vďaka tomu, že sa špecializujete len na 
Áziu, vo vašej ponuke je viac ako sto pobytov. 
To je pravda, snažíme sa, aby si v našej ponuke 
našiel každý, čo ho zaujíma. Okrem tradičných 
pobytových zájazdov ponúkame poznávaco–
pobytové zájazdy, potápačské a golfové poby
ty, rodinné dovolenky, pre dámy wellness po
byty, pre snúbencov organizujeme romantické 
exotické svadby na pláži. Novinkou pre tento 
rok sú Harmony pobyty určené pre klientov vy
hľadávajúcich pokoj a harmóniu uprostred nád
hernej prírody. 

Zažite dovolenku 
podľa vašich 

predstáv
O tom, že dovolenka v Ázii nie sú len preplnené 

pláže a rušné turistické centrá vás presvedčia 
pobyty cestovnej kancelárie Pan Asia. Zverte sa do 

rúk odborníkom so 17-ročnými skúsenosťami. Zažite 
dovolenku podľa vaších predstáv.
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 Na trhu je veľa cestovných kancelárií 
ponúkajúcich dovolenky v Ázii, v čom je vaša 
ponuka odlišná? 
Čo sa týka pobytových zájazdov, naším cieľom 
nie je hrubý katalóg s  desiatkami rezortov od 
najhorších po tie dobré. Každú destináciu, každý 
rezort, ktorý ponúkame, som osobne navštívila. 
Pri výbere sa zameriavam nielen na kvalitu uby
tovania, ale aj na pláže a more. Pri stretnutiach 
s  riaditeľmi rezortov som predstavila náš kon
cept individuálneho prístupu a  kvalitných do
voleniek. Kedže som rovnako ako oni študovala 

a pracovala v hoteliérstve, výborne sme si poro
zumeli. Máme predsa spoločný cieľ – spokojné
ho klienta. Vďaka tejto blízkej spolupráci máme 
možnosť ponúknuť našim klientom aj rôzne 
zľavy a  bonusy. Takmer každý deň zverejňuje
me novú akciu. Ďalšou výhodou CK Pan Asia je 
každodenný kontakt, ktorý so všetkými rezort
mi, sprievodcami a  šoférmi udržujeme. Presne 
vieme, kto sa o našich klientov počas ich pobytu 
stará a  vždy sa ubezpečujeme, že sú spokojní. 
Spolupráca s klientom pre nás nekončí pri prijatí 
platby, ale po návrate klienta z dovolenky. 

  
Kvalita rezortov, ktorú 
ponúkame, je veľmi 
dôležitá
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Cestovanie

 Prejdime k poznávacím zájazdom. 
Hlavný rozdiel je v  štýle cestovania. Naša 
CK sa špecializuje na individuálne cesty do 
Juhovýchodnej Ázie. Nerobíme zájazdy s pres
ným termínom, na ktoré sa prihlasujú klienti, 
ktorí sa navzájom nepoznajú, čo v  dôsledku 
môže priniesť nezhody a sklamania. Naši klie nti 
sú dvojice alebo skupiny priateľov so spoločný
mi záujmami. Druhá odlišnosť je kvalita ubyto
vania. Cestovné kancelárie na Slovensku posky
tujú počas poznávacích zájazdov ubytovanie 
v  troch a  menej hviezdičkových hoteloch. Pri 
našich zájazdoch kladieme na ubytovanie veľký 
dôraz. Neviem si predstaviť, že by som po dni 
návštev nádherných miest, ktoré Ázia po núka, 
večer prišla do zatuchnutej izby s výhľadom do 
dvora. Ubytovanie je predsa súčasťou celého 
zážitku. Preto napríklad pri poznávaní historic
kého Georgetownu, centrum ktorého je zapísa
né do Svetového dedičstva UNESCO, naši klienti 
bývajú v  hoteli Eastern&Oriental, postavenom 
v roku 1887. Ocitnú sa tak v časoch koloniálnej 
Malajzie a prehliadka na druhý deň nadobudne 
úplne iný rozmer. Kuala Lumpur preslávili najmä 
Petronas Twin Towers. Naši klienti bývajú v ho
teli oproti a  výhľad na krásne vysvietené dvo
jičky je samozrejmosťou. Rovnako sa snažíme 
poskytovať kvalitné ubytovanie pri poznávaní 
dažďového pralesa alebo majestátnych hôr 
v severnom Vietname.

 Ak klienti cestujú individuálne, viete pre 
nich zabezpečiť sprievodcov?
Áno, samozrejme. Kvalitný sprievodca je základ 
dobrého poznávacieho zájazdu. Mám to šťastie 

že počas môjho života v Ázii som sa zoznámila 
s  mnohými výnimočnými sprievodcami, ktorí 
svoje zamestnanie robia s láskou, nie s vidinou 
rýchleho zárobku. Na Borneu je to napríklad 
Apai z kmeňa Ibanov, ktorý národný park Mulu 
pozná ako svoju dlaň, v  Georgetowne, zalo
ženom britskou Juhoindickou spoločnosťou 
v roku 1787, Joann, ktorej koníčkom je história, 
na ostrove Langkawi Irshad, naturalista spolu
pracujuci s National Georgaphic, na Bali Suyasa, 
ktorý vám vysvetlí filozofiu a  náboženstvo 
miestnych ľudí, pre ktoré je vnútrozemie ostro
va bohov tak vyhľadávané. Počas mojich ciest 
do Ázie hľadám nielen nové destinácie a kvalit
né rezorty, ale aj kvalitných sprievodcov. 

 Veľa turistov cestuje do Ázie úplne 
individuálne.
Ak sú to skúsení cestovatelia, ktorí navštívili 
Áziu mnohokrát, prečo nie. Musím však po
dotknúť, že máme klientov, cestujúcich indivi
duálne po celom svete, keď však plánujú Áziu, 
obrátia sa na nás. 
Musíte si uvedomiť, že turizmus v Ázii je mul
timiliónové odvetie. V  roku 2012 navštívilo 
Thajsko 22 miliónov turistov, Malajziu 25 milió
nov, Vietnam 2,9 miliónov… Ak sa rozhodnete 
cestovať do Ázie na vlastnú päsť a  vaša pred
stava je, že pred letiskom si najmete milého 

  
Harmony pobyty 

zamerané na očistu 
tela a duše

  
Počas poznávacích 

zájazdov je sprievodca 
k dispozícii len vám
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sprievodcu, ktorý vám za pár euro predstaví 
svoju krajinu a zoberie vás na všetky výnimoč
né miesta, čaká vás veľké sklamanie. 
Namiesto krásnych miest, ktoré ste videli nafo
tené v časopisoch a katalógoch sa ocitnete pri 
turistických atrakciách spolu s tisíckami ďalších 
turistov, vláčený budete behať od jedného ob
chodu k druhému, kde ani nemusíte nič kúpiť, 
taxikár alebo „sprievodca” dostanú tzv. Stop 
Fee už len za to, že vás do obchodu priviedli. 
Do lacného hotela, zašitého v  bočnej uličke 
s výhľadom na stenu druhej budovy, ktorý na 
webovej stránke vyzeral tak krásne, sa vrátite 
znechutení a otrávení…. 
Toto nie sú moje skúsenosti. Ja som v Ázii žila 
takmer 14 rokov a  mentalitu miestnych ľudí 
poznám natoľko, že pre miestne firmy, spolu
pracujúce s  ázijskými, robím medzikultúrne 
tréningy. Sú to skúsenosti ľudí, ktorí cestu do 
Ázie na vlastnú päsť skúsili a rozprávajú mi ich 
po návrate. 

 Odporučili by ste takéto zájazdy rodinám 
s deťmi? 
Určite, deti musíme vzdelávať a  rozširovať im 
obzor. Pri cestovaní sa naučia viac ako na ho
dinách zemepisu v škole. Naše zájazdy sú kva
litne pripravené, sprievodcovia sa prispôso
bujú klientovým potrebám, takže niet sa čoho 
obávať. Naša najmladšia klientka, ktorá mimo
chodom, prešla za 3 týždne od Vietnamu až po 
Borneo, mala 6 rokov. 

 Ázia iste ponúka aj možnosti športového 
vyžitia. 
Áno, pre golfistov sú tu stovky kvalitných 
golfových ihrísk na vysokej úrovni. Vyhľadávané 
sú najmä počas zimných mesiacov, keď počasie 
znemožňuje hru v Európe. Napríklad v Malajzii 
sa nachádza 206 golfových ihrísk. Keďže 
väčšina sa však nachádza vo vnútrozemí, 
populárnejšie je Thajsko, a to najmä destinácie 
Hua Hin a ostrov Phuket. Veľký potenciál vidím 
vo Vietname. Za posledných päť rokov boli 
v krajine vystavané nádherné ihriská, dizajno
vané známymi hráčmi ako Colin Montgomerie, 
Greg Norman či Nick Faldo. 
Druhou skupinou vášnivých cestovateľov sú 
potápači. Ostrov Sipadan v  Malajzii je poj

mom medzi potápačmi z  celého sveta. „Videl 
som také miesta….. pred 45 rokmi. Znova sa 
nám podarilo objaviť nedotknutý kus raja.” 
Toto boli slová Jacquesa Cousteaua, svetozná
meho prieskumníka a  bojovníka za ochranu 
podmorského sveta po tom, čo prvýkrát nav
štívil ostrov Sipadan. Podmorský život v  okolí 
ostrova ho uchvátil natoľko, že so svojou loďou 
Calypso a tímom potápačov strávili šesť mesia
cov výskumom a zaznamenávaním jeho veľko
lepej podmorskej fauny a  flóry. Jacques Yves 
Cousteau nominoval ostrov Sipadan na jeden 
z piatich najlepších scuba diving destinácií.

 Predstavte nám vašu novinku pre tento 
rok, Harmony pobyty.
Stres a únava sa stali súčasťou života nejedné
ho z  nás. Pripravili sme preto pobyty v  rezor
toch postavených uprostred nádhernej prírody, 
v ktorých vládne harmónia a pokoj. V rezortoch, 
atmosféra ktorých klientov prinúti spomaliť, 
otvoriť myseľ a  dušu a  vychutnať si okamžiky 
strávené na týchto nádherných miestach. V ta
komto rezorte načerpáte pozitívnu energiu 
a  príde aj vytúžené uvoľnenie. Veľký dôraz sa 
kladie na stravovanie. Nečakajte bufetové sto
ly, preplnené nekvalitnými potravinami. Jedlá 
sú pripravované výlučne z čerstých, často orga
nických surovín. Kedže takýchto výnimočných 
rezortov poznám v  Ázii veľa, rozhodli sme sa 
predstaviť ich slovenským cestovateľom. 

  
So synom na cestách 
po Ázii
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Rozhovor | Text: Barbora Daxner, Barbora Drahovská / Foto: Oles Cheresko

 Prečo sa vaša kapela volá Bloom, teda 
v preklade kvitnutie? 
Barborka: Naznačuje niečo nové, nový začiatok. 
Nie pre celé ľudstvo:), ale pre nás. Bloom sme za
ložili po tom, ako sme si prešli rôznymi kapelami, 
ktoré nám síce dali akotaké základy, no nebola to 
tá hudba, ktorú sme naozaj cítili zo srdca. Hudba 
Bloomu však takou je. Začali sme tvoriť pesničky, 
s ktorými sme úzko spätí, vyjadrujú naše pocity 
a myšlienky. 

 Ako by ste jednou vetou vystihli hudobnú 
tvorbu Bloom-u a posolstvo, ktoré prináša? 
Lukáš: Naším cieľom je tvoriť hudbu, ktorá vtiah
ne poslucháča do nášho farebného sveta zvukov 
a zanechá v ňom príjemný, hrejivý pocit aj dlho 
potom, ako sa koncert skončí. 

 Prečo ste siahli po angličtine? Máte 
anglický názov kapely, Barborka, spievaš po 
anglicky…
Barborka: Prišlo to prirodzene. Možno je to spôso
bené aj tým, že som podstatnú časť detstva pre
žila v zahraničí. V prvej triede na základnej škole 
som sa nezačala učiť slovenčinu, ale češtinu. Od 
piatich rokov sme žili s rodinou v Nemecku... Spev 
v kapele vnímame ako ďalší nástroj, ktorý v ang
ličtine krajšie plynie s  melódiami ostatných čle
nov kapely. Slovenčinu v piesňach mám ale veľmi 
rada. Ako piatačka na základnej škole som začala 
spievať ľudovky, ktoré som milovala. Nie je teda 
vylúčené, že niekedy motyka vystrelí :). Okrem 
toho si myslím, že prekročiť hranice sa dá aj so 
slovenskými textami. Nie je na to potrebná ang
ličtina, ale úprimná, dobrá muzika. 

Balzam pre vaše 
uši aj dušu
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Rozhovor

 Ako máte s Lukášom podelenú tvorbu 
hudby? Kto u vás „vymýšľa" texty a kto skladá 
hudbu? Akým spôsobom u vás klope pani 
múza? 
Barborka: Lukáš vždy príde s nápadom na gitare. 
S melódiou, ktorá s nami pohne, niečo v nás evo
kuje. Podľa nej vznikajú texty, ktoré píšeme oba
ja, aranžmány a melódia spevu. Niektoré pesnič
ky vznikali a formovali sa aj niekoľko rokov, kým 
nadobudli podobu, v  akej sa nachádzajú na al
bume Let the good days come. A múza nás kope 
na každom kroku. Všímame si ľudí okolo nás, ako 
sa k sebe správajú, ako žijú, pozorujeme prírodu, 
naše pocity. Podnety sú všade okolo nás, len tre
ba mať oči otvorené dokorán. 

 Barborka, tvoj hlas je ojedinelý. Spievaš od 
malička? Máš nejaký hudobný vzor? 
Barborka: Ďakujem veľmi pekne :). Spievam od
malička, ale začala som asi ako každé iné dieťa, 
len tak, sama pre seba. Keď som neskôr začala 
tancovať ľudové tance, prepadla som sloven
skej ľudovej piesni a už som sa spevu nepustila. 
Približne pred piatimi rokmi som začala navšte
vovať hodiny spevu a  to ma posúva stále ďalej 
a ďalej. Tvrdím, že som stále iba na začiatku. Spev 

je úžasný v tom, že sa dá skúmať, dá sa s ním hrať 
a toto bádanie podľa mňa nikdy neskončí. Asi to 
ma na ňom tak fascinuje. Hudobný vzor nemám, 
teda nie jeden. Snažím sa učiť od všetkých, ktorí 
mi majú čo povedať. 

 Ktorá spomienka z detstva sa vám vynorí 
ako prvá v spojení s hudbou? 
Barborka: Keď som bola malá, mala som takú tú 
farebnú ústnu harmoniku. Keď sme chodievali 
k maminej tete do Bábu, hrávala som na nej zaja
com. Toto sa mi v myšlienkach vynorilo ako prvé. 
Lukáš: Pamätám si našu domácu zbierku rocko
vých platní, ktoré sme často počúvali. Moja na
jobľúbenejšia bola od kapely Europe, tú som po
čúval skoro každý deň.

 Na hudobnej scéne nie je Bloom 
nováčikom. Album Let the good days come 
ste však krstili len nedávno. Ako sa rodil? 
Lukáš: Nad albumom sme začali premýšľať v čase, 
keď sme už konečne zložili dostatok materiálu, 
aby sme naň mali čo dať. Skladby u nás vznikajú 
postupne, nikam sa neponáhľame, nechávame 
im čas, aby dozreli. Niekomu sa môžu zdať tri roky 
ako veľa času, ale my sme za ten čas dospievali 
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predstavujeme Bloom

Jemný a  čistý akustický zvuk kapely Bloom 
vznikol ako výsledok hľadania svojho vlastné-
ho hlasu v  súčasnom rušnom svete. Bloom za-
ložili Barbora Drahovská (spev) a Lukáš Kyška 
(gitara) ako svoj akustický projekt krátko potom, 
ako sa rozpadla ich rocková kapela Soundrise. 
Cieľom bolo vytvoriť úprimnú akustickú hud-
bu, s ktorou sa cítili úzko spätí. Minimalistické 
obsadenie dua vyústilo do pokojných až melan-
cholických skladieb postavených na pestrých 
gitarových harmóniách a výraznom vokáli. Hoci 
boli Barbora a Lukáš spokojní s pôsobením dua, 
rozhodli sa koncom roka 2011 rozšíriť zostavu 
o basgitaru a bicie nástroje. Z Bloomu sa tak sta-
la štvorčlenná kapela. Na basu ju doplnil Jozef 
Yogi Graus a za bicie si sadol Igor Ajdži Sabo. Pri-
daním dvoch nových nástrojov začal byť zvuk 
kapely živší a  energickejší, no zachoval si aj 
vokáli. jemnosť a krehkosť. Repertoár kapely je 

rôznorodý. Zahŕňa pomalé, poe-
tické skladby, ale aj rýchlejšie 
a veselšie kompozície. Tvorba 
kapely Bloom je ovplyvnená 
mnohými hudobnými štýlmi, 
no napriek tomu je rozoznateľ-
ná na prvé počutie. Kapelu je 
ťažké žánrovo niekam zaradiť, 
a  preto o  nej jej členovia ho-
voria ako o  modernom akus-
tickom pesničkárstve. Sna-
hy kapely Bloom prekračujú 
hudobné hranice. Členovia 
kapely sa chcú spojiť s  ľuď-
mi nielen na hudobnej, ale aj 
osobnej úrovni. Veria, že hud-
ba môže slúžiť k tomu, aby sa 
tento svet stal lepším miestom 
pre život.

hudobne aj ľudsky, a  to sa nedá urýchliť. Na al
bum sme dali skoro všetky skladby, ktoré sme za 
našu existenciu zložili, v „šuplíku" zostalo len pár 
kusov, ktoré nám už do konceptu albumu nese
deli. Na koncertoch sa však stále budú objavovať. 

 Prečo nesie názov Let the good days come, 
teda Nech prídu dobré dni? 
Lukáš: Veríme, že hudba má liečivé účinky a do
káže človeka pozdvihnúť v  ťažkých chvíľach. Ak 
naša hudba pomôže aspoň jednému človeku 
prekonať alebo aspoň zmierniť bolesť, prípadne 
zažiť niečo pekné, potom naše úsilie malo zmysel. 

 Album pokrstil Oskar Rózsa. Prečo ste si 
práve jeho vybrali za krstného otca svojho 
„dieťatka"?
Barborka: Oskara máme veľmi radi ako človeka, 
aj ako hudobníka. Má náš veľký obdiv a rešpekt 
za všestrannú prácu, ktorú robí. Ale nielen preto 
je krstným otcom nášho albumu. Práve Oskar nás 
zoznámil s  naším basgitaristom Jozefom Grau
som a vďaka turné Hrana som spoznala Ajdžiho 
Saba, ktorého som zlanárila do Bloomu na bicie:). 

 Aké máte plány na rok 2014? Kde a kedy 
vás budú môcť fanúšikovia počuť a zažiť? 
Barborka: V marci plánujeme turné k albumu po 
Slovensku a Čechách. Prvé termíny sme už zve
rejnili na našej web stránke. Dovtedy plánujeme 
robiť na nových skladbách, aby mali čas opäť vy
zrieť, kým nahráme ďalší album :).    
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Náš tip | Text: Erik Stríž / Foto: Weineck

acer aspire S7
Fešák s vysokými ambíciami

cer Aspire S7 je jeden z  tých produktov, 
ktoré útočia na emócie. Prvé stretnutie 
s  týmto ultrabookom vo vás musí zane
chať výlučne pozitívne dojmy. Stačí iba 

niekoľko sekúnd na to, aby ste sa do Aspire S7 cel
kom zaľúbili, oceníte predovšetkým kompaktné 
prevedenie, tenký dizajn, ľahkú konštrukciu, jed
noducho dokonalú klávesnicu a krásny dotykový 
displej. Kryty sú vyrobené z hliníka a bezpečnost
ného skla Gorilla Glass druhej generácie. 

Dotykové displeje sa v  ultrabookoch celkom 
udomácnili a dnes už predstavujú štandard. Ich 
prítomnosť nie je iba samoúčelným úletom vý
robcov, ale v  prvom rade reakciou na potreby 
zákazníkov. Tí sa radi dotýkajú a operačný sys
tém Windows 8 Professional im tento zážitok 
sprostredkuje v  jeho najlepšej forme. Displej 
ultrabooku Aspire S7 má uhlopriečku 13,3 pal
cov s  rozlíšením 2560×1440 bodov, čo je ešte 
viac, ako populárne Full HD. Obrazovka si aj 

A

Ultrabook Aspire S7 od Aceru je ukáž-
kou špičkovej úrovne konštrukčného 

spracovania, čistého, moderného dizajnu 
a skvelého výkonu.
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popri tom zachováva pomer strán 16:9 a vďaka 
technológii IPS LCD bude obraz vždy jasný, far
by sýte a ostré a čitateľnosť vynikajúca aj v ex
teriéroch. Displej reaguje až na desať dotykov 
súčasne. 
Vysoká úroveň konštrukčného spracovania ul
trabooku sa prejavuje nielen na krytoch a  ich 
vzájomnom lícovaní, ale aj na mieste, ktoré na 
pracovných nástrojoch používame najviac – na 
klávesnici. Klávesnica v Aspire S7 je kandidátom 
na najlepšiu klávesnicu v  ultrabookoch vôbec. 
Má perfektný zdvih, veľmi zreteľnú odozvu, je 
podsvietená a  výrobca jej doprial aj zvýšenú 
odolnosť pred ľahkým poškodením. Praktická 
skúsenosť s  Aspire S7 nenecháva chladných 
ani odborníkov a práve klávesnica robí z ultra
booku ideálny nástroj pre ľudí, ktorí potrebujú 
veľa písať, napríklad pre študentov a novinárov. 
Pod klávesnicou je umiestnený rozmerný tou
chpad s rozšírenou funkčnosťou.

Technická výbava ultrabooku je na rovnako 
vysokej úrovni ako jeho dielenské spracova
nie. Jeho srdcom je procesor Intel Core i7, 8 GB 
pamäť typu DDR3 LV, 256 – gigabajtový pevný 
SSD disk a grafika Intel HD Graphics 4400. Širšia 
výbava obsiahla komunikačné platformy WiFi 
a Bluetooth 4.0. Zaujímavým doplnkom je Acer 
Converter Port, ktorý na prvý pohľad pripomína 
bežný miniDisplayPort. Ten má charakter „3in
1”, je akýmsi spoločným centrom pre rozhrania 
Ethernet, VGA a USB, pričom umožňuje pripoje
nie až trojice externých monitorov súčasne. Po 
stranách ultrabooku nájdete aj dvojicu portov 
USB 3.0, HDMI, audio výstup a nabíjací konektor. 
Na záver dodávame, že ultrabook Acer Aspire 
S7 je držiteľom trojice prestížnych ocene
ní CES Innovations 2014, CES 2013 – Best Of 
Innovations a EPEAT Gold, ktoré získal nielen za 
technologickú vyspelosť, ale aj za dizajn, inova
tívnosť a celkovú kvalitu. 

 acer aspire S7 

Displej: 13,3”, ipS lcd, 2560×1440 pixelov
Systém: microsoft Windows 8 professional
Výkon: intel core i7-4500u 
Grafika: intel hd 4400 Graphics 
Pamäte: 8 GB ram, 256 GB SSd

Viac informácií o produktoch ACER
nájdete na www.acer.sk



lovenská národná galéria (SNG) je naj
väčším slovenským múzeom umenia. Jej 
postavenie je jedinečné – venuje sa nie
len starému, modernému a  súčasnému 

umeniu, ale aj užitému umeniu, dizajnu, foto
grafii a architektúre. Zbierkový fond galérie tvo
rí vyše päťdesiatpäťtisíc diel. V  zimnom období 
2013/2014 otvorila SNG nové výstavy, ktoré by 
ste si nemali nechať ujsť.
Slovenská národná galéria ako prvá verejná inšti
túcia na Slovensku od januára 2014 ruší vstupné 
a všetky svoje výstavy ponúka zdarma. Po vzore 
viacerých zahraničných múzeí tak budú mať náv
števníci možnosť počas celého roka prísť a stráviť 
svoj čas s umením. Oboznámia sa s úplne novou, 
nestálou expozíciou SNG, ktorá prezentuje top 
diela zo zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka, 
ako aj s výstavami moderného a súčasného ume
nia. Voľný vstup do SNG je krok, ktorým chceme 
pritiahnuť viac návštevníkov, svoj čas v  galérii, 
opakovane si pozrieť výstavy a  preniknúť tak 
hlbšie do tajov umenia. K zvýšeniu návštevnosti 
pomôže aj služba kníhkupectva Ex Libris v SNG, 
ktoré okrem katalógov a  publikácií z  dielne 
SNG ponúka aj množstvo krásnych kníh z  iných 
známych vydavateľstiev, odborné časopisy či 
suveníry k  jednotlivým výstavám. Voľný vstup 
v  Bratislave a  v  Pezinku prinesie voľný prístup 
k umeniu bez obmedzenia!
Súčasťou SNG sú aj štyri vysunuté pracoviská: 
Zvolenský zámok, Kaštieľ Stážky v  Spišskej 
Belej, Galéria Ľudovíta Fullu v  Ružomberku 
a  Galéria insitného umenia v  Pezinku. 
Zvolenský zámok je v  súčasnosti najbohatšou 
obrazárňou výtvarných diel na Slovensku, v kto
rej nájdete kolekciu starého umenia od 14. do 19. 
storočia. 
Špecifické postavenie v  programe expozícií má 
Galéria Ľudovíta Fullu, kde je vystavená repre
zentatívna časť diela autora, ktorú venoval štátu. 
Výstava je doplnená o muzeálnu prezentáciu sú
kromných priestorov Ľ. Fullu. 

Expozícia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku 
je zameraná na svetové aj domáce insitné 
umenie.
Slovenská národná galéria v Bratislave aktuálne 
ponúka výstavy a programy v Esterházyho paláci 
na Námestí Ľ. Štúra 4, kde prebiehajú výstavy do
mácej aj zahraničnej produkcie. 
Až do 23. februára 2014 si na treťom poschodí 
môžu návštevníci pozrieť výstavu Zaujatí krásou. 
Päťdesiate roky v  dokumentárnej fotografii. 
Názov výstavy je inšpirovaný náz vom jednej z vy
stavených fotografií od Ivana Kozáčka. Odráža 
fakt, že klasické formy socialistického realizmu sa 
v slovenskej fotografii tohto obdobia príliš neu
jali. Obvyklé propagandistické a  budovateľské 
témy zaznamenávala predovšetkým agentúrna 
fotografia z pobočky ČTK na Slovensku. Slovenskí 
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Umenie a kultúra | Text: SNG / Foto: archív SNG

Zima v SnG

Soundwalk Strážky
V kaštieli Strážky návštevníci náj-
du tvorbu Ladislava Mednyánszkeho 
a  umenie 19. storočia. Novinkou 
je mobilná aplikácia Soundwalk 
Strážky, ktorá bola vytvorená špe-
ciálne pre tento objekt. Cez apliká-
ciu si návštevník rozšíri lektorský 
výklad o krátke audiopríbehy, ktoré 
spájajú prvky rozhlasovej hry s tzv. 
field recordings (nahrávky z prostre-
dia kaštieľa a okolitej prírody). Stačí 
si zadarmo stiahnuť aplikáciu pre 
dnes už široko dostupné mobilné te-
lefóny s operačnými systémami iOS 
a Android. 

S
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Umenie a kultúra

fotografi sa venovali síce žiadaným témam, ale 
robili to tak, aby to sprí jemnili sebe, aj divákom. 
„Krásne ciele“ socializmu chceli fotografovať 
„podľa zákonov krásy“ (parafrázovaná myšlienka 
Karla Marxa). Poetizácia práce a budovateľských 
tém ku koncu desaťročia plynulo vyústila do fo
tografickej poézie všedného dňa. Alternatívne 
koncepcie alebo kritické postoje boli síce v slo
venskej fotografii päťdesiatych rokov zriedkavé, 
avšak na druhej strane sa v nej objavil dostatok 
originálnych autorov s novou a dodnes prekva
pujúcou interpretáciou okolitého sveta.
Do 23. marca 2014 vystavuje u nás americký diva
delný režisér, choreograf, videoumelec, dizajnér 
zvukových a svetelných inštalácií Robert Wilson, 
ktorý získal renomé aj vďaka spolupráci s osob
nosťami z rôznych umeleckých a kultúrnych sfér 
(Allen Ginsberg, David Byrne, Tom Waits či Marina 
Abramović). Popová ikona Lady Gaga najnovšie 
oznámila spoluprácu s Wilsonom na svojom no
vom projekte ARTPOP. Výstava Videoportréty 
predstavuje výber z  jeho ikonických videopor
trétov osobností z rôznych sfér popkultúry. Túto 
výstavu do SNG priniesla J&T Banka a agentúra 
Pavleye Art and Culture. 

Ako reakciu na zatvorenie veľkej výstavnej časti 
Vodných kasární sme pre návštevníkov pripra
vili novú expozíciu nestex nestála expozícia 
slovenskej národnej galérie, ktorú sprístu
ňujeme od 17. januára 2014. Nestála expozícia 
zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka 
netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 
15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sek
cií, z  ktorých každá maliarske a  sochárske diela 
pozoruje z  inej perspektívy. Prvá je nazvaná vý
raz & emócia, druhá bude venovaná protikladu 
typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou 
priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými téma
mi sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický 
koncept výstavy umožňuje v  primeranej mie
re aj dočasné intervencie (súčasné umenie, 
reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy 
na menšie kolekcie a  pod.) Hoci vo väčšine prí
padov ide – primerane obdobiu aj profilu zbier
ky – o nábožensky motivované diela, určujúcim 
posolstvom expozície nebude ani vysvetľovanie 
ich ikonografie, ani otázky datovania a  štýlu. 
Naopak, ťažiskom prezentácie sa v  oveľa väčšej 
miere stane problematika funkcie, umeleckého  
zámeru a experimentu. 

  
Ján Cifra, Bratislavské 

motívy.  
Muzikanti, 1957

Čiernobiela fotografia, 
Majetok SNG Bratislava

  
Juraj Šajmovič, Vojnová 

generácia, 1952
Čiernobiela fotografia, 

Majetok SNG Bratislava

generálny partner SNG

Voľný vstup do SNG 
 v roku 2014 vďaka

 Kde nás nájdete 
Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava 
(výstavy, kníhkupectvo Ex Libris), Otváracie hodiny: utorok – nedeľa: 10.00 – 18.00 h, 
Štvrtok: 12.00 – 20.00 h., Voľný vstup

Kontakt: tel.: 00-421-2-20 47 61 11, e-mail: info@sng.sk, www.sng.sk
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Wilson_BradPitt
Robert Wilson: Brad 
Pitt
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Cestovanie | Text: evo / Foto: Miroslav Košírer

a bratislavskej Autobusovej stanici 
Mlynské nivy sme nasadli o siedmej hodi
ne ráno na autobus Slovak Lines Express 
a  za dve hodiny sme sa ocitli v  najväč

šom lyžiarskom stredisku na východe Rakúska 
priamo pod lyžiarskym svahom. Cestovný lístok 
vrátane skipassu sme si zakúpili cez online pre
daj na webstránke www.slovaklines.sk. Lístky 
sa však dajú zakúpiť aj v niektorej z pokladní na 
bratislavskej Autobusovej stanici Mlynské nivy. 
Odporúčame však si ich zakúpiť vopred.

Skipassy dostanete do rúk od vodiča autobusu, 
ktorý vám dá aj základné informácie. Výhodou 
autobusovej lyžovačky je, že v  čase obeda sa 
môžete prísť do autobusu prezliecť, najesť, na
piť, oddýchnuť si a potom opäť na svah.
Lyžiarske stredisko Stuhleck vás určite neskla
me. Zjazdovky sú zasnežené a  upravené, rady 
na lanovky či vleky ubiehajú rýchlo a každý má 
dostatočný priestor pre lyžovanie. Okrem lyžo
vania je možné na Stuhlecku aj bežkovať, využiť 
sánkarskú dráhu či snowtubing. Bližšie informá

Jednodňová lyžovačka na 
rakúskom Stuhlecku

N
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Lyžiarske stredisko Stuhleck pri obci Spital am Semmering si obľúbilo 
mnoho Slovákov. Nielen pre jeho blízkosť, ale aj pre výborné podmienky 
pre lyžovanie a bežkovanie či ponuku skvelých služieb. My sme toto 
stredisko navštívili už niekoľkokrát a vždy sme boli spokojní.

cie o  lyžiarskom stredisku, ako aj o  snehových 
podmienkach nájdete na www.stuhleck.at, a to 
aj v slovenčine.
Odporúčame navštíviť aj panoramatickú reštau
ráciu W11, ktorá sa nachádza v  hornej stanici 
lanovky. Okrem obrovských porcií jedla a  prí
jemného personálu na vás iste urobí dojem nád
herný výhľad na celé okolie. 
Autobus naspäť do Bratislavy odchádza o 16:30 
hod. Využitý skipass odovzdáte vodičovi. Po ce
lodennej lyžovačke každému dobre padne na

stúpiť do príjemne vykúreného autobusu a ces
tou späť si podriemkávať. 
Do najväčšieho lyžiarskeho strediska na výcho
de Rakúska jazdia autobusy Slovak Lines Express 
každú sobotu, nedeľu, počas sviatočných dní 
alebo počas prázdnin, a  to počas celého ob
dobia s  vhodnými lyžiarskymi podmienkami. 
Všetky informácie nájdete na www.slovaklines.
sk, prípadne na facebooku Slovak Lines.
Nechajte sa odviezť na lyžovačku autobusom. 
Určite neoľutujete. 
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Náš tip | Text: Erik Stríž / Foto: Weineck

A
cer TravelMate P645 patrí do málopo
četnej skupiny skutočných pracovných 
notebookov. Predajne elektroniky val
cujú štýlové ultrabooky a hybridné tab

lety s  klávesnicami, ale na pracovné stanice 
akoby sa zabúdalo. Je preto dobré vedieť, že 
stále vznikajú nové notebooky pre ľudí, ktorí 
vyžadujú od svojho pracovného nástroja maxi
mum, pretože práve od neho závisí ich povesť 
spoľahlivého dodávateľa alebo manažéra.
Acer TravelMate P645 je vyrobený z uhlíkových 
vlákien, hliníka a  horčíka, vďaka čomu je mi
moriadne odolný, pevný a  ľahký zároveň. Pria
zeň odborníkov si získava výbornou klávesnicou 

s  optimálnym zdvihom a  zreteľnou odozvou, 
vysokou úrovňou ochrany údajov, výkon
ným jadrom a skvelou výdržou batérie. 
Nič z uvedeného nie je zanedbané 
a  vynikajúci displej je ukáž
kou toho, že aj pracov
ný notebook môže 
ponúkať veľmi čistý, 
žiarivý a detailný obraz.
Displej pracuje s  Full HD rozlíšením 
1920×1080 bodov, ktoré sa na uhlopriečke 14 
palcov vo formáte 16:9 premietajú do veľmi 
jemného obrazu. Technológia Active Matrix TFT 
sa podieľa na vytváraní optimálnych podmie
nok pre niekoľkohodinovú aktívnu prácu  nie
lenže šetrí energiu, ale aj vaše oči a spoľahlivo 
zobrazuje všetky typy obsahu.
Srdcom notebooku je čipset od Intelu s 2jadro
vým Haswell procesorom Core i5, jeho 64bito
vé rozhranie umožňuje plynulý chod systémov 
Windows radu 7 a 8. Vo zvyšku technickej výba
vy ponúka výrobca svojim zákazníkom význam
nú variabilitu. Štandardnú onboard operačnú 
pamäť 4 GB je možné rozšíriť druhou prídavnou 
pamäťou s kapacitou 4 alebo 8 GB. Grafická jed
notka môže byť základná Intel HD 4400 alebo 
pokročilejšia AMD Radeon HD 8750M. Variabil
ná je aj veľkosť pevného disku, od 256 GB až po 
pol terabajtu. Balíček komunikačných techno
lógií je takisto na výbornej úrovni, notebook je 
vybavený prakticky všetkým, čo sa dnes vyžadu
je od korporátnej pracovnej stanice. Od trojice 
USB portov cez VGA, HDMI, DVI, Ethernet, WiFi 

Existujú notebooky, ktorých dominantou je štýl, imidž, čistý, moderný 
dizajn. A potom sú tu také, na ktorých potrebujú pracovať profesionáli. 

Notebooky TravelMate radu P6 sú určené práve pre nich.

acer travelmate p645
Ultimatívny pracovný nástroj
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 acer travelmate p645 
Displej: Full hd active matrix tFt lcd +led
Procesor: intel core i5 4200u 64 bit
Grafika: intel hd4400/amd radeon hd 8750m

Viac informácií o produktoch ACER
nájdete na www.acer.sk

a/b/g/n až po NFC a Bluetooth s WiDi a vo vyššej 
verzii obsahuje aj mobilné pripojenie 3G. Súčas
ťou základnej výbavy je čítačka pamäťových 
kariet, snímač odtlačkov prstov a  webkamera 
Crystal Eye.
Pre ľudí pracujúcich na cestách, ale takisto aj 
pre tých v  kanceláriách, je nesmierne dôležitá 
výdrž na batériu. Ak v  tejto oblasti notebook 
výrazne zlyháva, nemá potenciál stať sa plno
hodnotným pracovným spoločníkom. Nie je to 
ale prípad Aceru TravelMate P645, pretože tento 
vydrží fungovať bez prestania osem hodín. To 
je jeden pracovný deň, pričom pri troche snahy 
o efektívnejšie zmanažovanie činností a výkonu 
sa môže táto doba ešte mierne predĺžiť.

Acer TravelMate P645 je názornou ukážkou 
toho, ako by mali vyzerať mobilné počítače pre 
korporátnych zákazníkov. Bezpečnosť, spoľahli
vosť a  technologická vyspelosť, to sú základné 
charakteristiky tohto pracovného notebooku. 
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Zdravie | Text: Barbora Daxner / Foto: archív

lovíčko „wellness” sa u  nás udomácnilo 
pred niekoľkými rokmi. Zahŕňa v  sebe 
širokú škálu rozmanitých procedúr a  te
rapií, pomocou ktorých si človek zrelaxu

je a  zregeneruje nielen telesnú schránku, ale aj 
dušu. Tieto procedúry pomáhajú pri bolestiach 
hlavy, chrbta, únave organizmu, rozličných zdra
votných ťažkostiach, ale uvoľňujú aj každoden
ný stres a dostávajú myseľ a telo do rovnováhy. 
Wellness terapie a procedúry dnes nájdete v kaž
dom lepšom hotelovom rezorte a  v  rozličných 
špecializovaných centrách. V  poslednej dobe 
k nám prenikajú mnohé vo svete rozšírené a ob
ľúbené techniky, napríklad shiatsu, ajurvéda, 
lávové kamene, thajské masáže či lymfodrenáž. 
Predstavíme vám tie najobľúbenejšie. 

Terapia horúcimi lávovými kameňmi
Možno vás to prekvapí, no táto wellness procedú
ra patrí medzi najstaršie liečebné metódy na sve
te. Od pradávna ich na liečenie používali Číňania, 
americkí Indiáni či obyvatelia Havajských ostro
vov. Ako to funguje? Teplo z lávových kameňov 
pomáha uvoľňovať stuhnuté svalstvo, uľavuje 

od bolesti kĺbov a zrýchľuje metabolické procesy 
v tele. Počas terapie, kedy vám terapeut prikladá 
kamene na špeciálne body, sa vám začnú z tela 
odplavovať škodlivé látky a zlepší sa fungovanie 
lymfatického systému. 

Thajské masáže
Táto veľmi populárna procedúra je založená 
na viere v  harmóniu štyroch elementov: vody, 
zeme, vzduchu a ohňa. Kombinuje ručné masáž
ne prvky s pôsobením na energetické dráhy or
ganizmu s jógovými cvičeniami pôsobiacimi na 
kĺby a svaly. Vďaka týmto technikám a pasívnym 
naťahovacím cvičeniam si thajská masáž vyslú
žila prezývku „jóga pre lenivých”. Po celom tele 
stimuluje akupresúrne body a  tým lieči bolesť 
a  uvoľňuje napätie. Opiera sa o  teóriu meridiá
nov – energetických dráh, ktorými v tele prete
ká ľudská energia. V súlade s princípmi ajurvédy 
dochádza k rôzne intenzívnemu stláčaniu dôleži
tých tlakových bodov pozdĺž týchto meridiánov.
Masáž vás hlboko zrelaxuje a zharmonizuje telo 
aj ducha. Energia v  tele sa vám vyváži, vyprchá 
z vás napätie, uvoľnia sa vám stuhnuté kĺby, od

nechajte sa 
rozmaznávať

K zime neodmysliteľne patrí nielen 
lyžovačka, ale aj wellness. Ulahodí 

vymrznutému telu aj duši. 

S
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stráni sa bolesť hlavy a chrbta, rozličné blokády 
a zlepší krvný obeh. Každá thajská masáž pôso
bí na iné časti tela podobne, ako štyri elementy 
vplývajú na náš život. Je vhodná pre mladých 
aj starších. Tak ako pri každej masáži, aj pri thaj
ských masážach je nutné piť veľa vody.

Lymfodrenáž
Celé ľudské telo pretkáva lymfatický systém, 
ktorý odvádza ďalej do krvi produkty látkovej 
premeny. Funguje ticho a  nepozorovane, je 
v podstate neviditeľný. Až v okamihu, keď sa ob
javí čudný a nemiznúci opuch, napr. na nohe či 
v oblasti hrudníka, zistíme, že máme závažnejší 
problém s  lymfatickým systémom. Ak sa ten
to systém upchá, môže to byť veľmi bolestivé. 
Lymfodrenáž je wellness procedúra, prostred
níctvom ktorej sa masírujú lymfatické dráhy 
krúživými pohybmi, a  tak sa uvoľňujú zápchy 
lymfatického systému. Lymfodrenáž nôh trvá 
približne 60 minút, paží 45 minút. Lymfodrenáž 
tváre má omladzujúce účinky. Pozor, lymfodre
náž je účinná len vtedy, ak sa vykonáva pravidel
ne po dobu niekoľkých mesiacov. 

Ajurvéda 
Slovo „ajurvéda” sa pred časom začalo skloňo
vať aj v našich vodách. Tradičný ucelený systém 
zdravotnej starostlivosti z  Ďalekého východu 
uznáva aj Svetová zdravotnícka organizácia 
a  jeho hlavným cieľom je prevencia ochorení. 
Podľa ajurvédy je v  každom z  nás kombinácia 
troch energií (dóš) Vata, Pitha, Kapa, v  ktorých 
sa skrýva 5 živlov. Od nich sa odvíja aj naša po
vaha a temperament. Ak dominuje jedna dóša, 
ovplyvňuje to naše zdravie. Choroby sú výsled
kom nerovnováhy dóš. Väčšinou si ju narúšame 
sami zlou životosprávou, nedostatkom pohybu, 
stresom. Základom ajurvédskeho liečebného 
systému je preto nutričná strava. Strava je vní
maná ako prirodzený liek. Vďaka správne zvo
leným bylinným preparátom a  upravenému 
jedálnemu lístku si posilníte imunitu, nabijete 
sa energiou, zbavíte toxínov, ťažkostí, ako sú 
opuchy nôh či bolesti chrbta a  zlepšíte si stav 
vašej pokožky. Na Slovensku už existujú centrá, 
kde vám poskytnú poradenstvo a  vedenie ako 
zmeniť životný štýl, aby ste dosiahli vytúženú 
pohodu v súlade s ajurvédou. 
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Zdravie

Medová detoxikačná masáž
Medová masáž k nám pricestovala z Ruska, kde 
sa používala už v dávnych časoch. Dnes prežíva 
svoju renesanciu. Napomáha detoxikácii tela, 
revitalizácii, zbaveniu sa stresu a splodín zo zne
čisteného životného prostredia. Takisto ako pri 
bankovaní a iných procedúrach, terapeut pracu
je s tzv. Haedovými zónami, teda miestami, kde 
majú jednotlivé orgány svoje nervové zakonče
nia a  podľa nich vie odhadnúť, kde má pacient 
najväčšie ťažkosti. Terapeut natrie chrbát ošetro
vaného medom. Jeho liečivá sila pôsobí priamo 
cez pokožku a dostáva sa do krvi. Mimochodom, 
liečivé účinky medu sú známe už od staroveku, 
popisovali ich v  knihách napríklad Avicenna či 
Plínius starší. Starí Egypťania používali síce po
svätený med od posvätných včiel, ale náš takisto 
vynikajúco pomáha v rôznych situáciách. Bežne 
sa využíva na liečenie rán, zlepšenie trávenia, pri 
dýchacích problémoch, regenerácii pečene, obli
čiek a tiež anémii, pričom má dôležité miesto ako 
potravina, ktorá obsahuje obrovské množstvo 
vitamínov a minerálov. 
Počas medovej masáže v druhom kroku terapeut 
špeciálnymi pohybmi rúk „pumpuje“ či „vysáva“ 
staré toxíny a usadeniny až z hĺbky tkaniva, do
konca až z kĺbov. Miesta, na ktorých sa po krát
kom čase vytvorí belavá žuvačkovitá hmota, boli 
zanesené najviac. Takýmto spôsobom sa očis
ťujú aj vnútorné orgány. Výhodou tejto masáže 

je spojenie dotykovej terapie, cieleného silného 
prekrvenia, vynikajúcich účinkov medu a  deto
xikácie organizmu priamo cez pokožku. Metóda 
masáže medom je vhodná pri tzv. civilizačných 
chorobách a  ich prevencii ako sú onkologické 
ochorenia, alergie (okrem alergie na med), reu
matické ochorenia svalov a  kĺbov, artróza, pri 
chronických problémoch s  dýchacími cestami 
a  tráviacimi ťažkosťami, pri chronickom úna
vovom syndróme, problémoch so spaním, pri 
regenerácii po ťažkých chorobách, nervových 
poruchách, ženských problémoch, plesňových 
infekciách v  organizme, pri chorobách peče
ne, obličiek a  pankreasu, poruchách potencie 
a neplodnosti a mnohých iných. Naopak, masáž 
nie je vhodná, ak niekto trpí alergiou na med, má 
na tele miesta s otvorenou ranou, pri poškode
niach pokožky ako je ekzém, pri nádoroch, vyso
kom očnom tlaku, krvácaní v tele (vredy a pod.), 
trombóze a  pri akútnych infekčných ochore
niach. Pozor, táto masáž môže byť pre niektorých 
ľudí trochu bolestivá, no jej účinky chvíľku bolesti 
viacnásobne vynahradia. Po masáži môžete po
ciťovať mierne stavy ako po detoxikácii a mali by 
ste prijímať veľké množstvo tekutín. Zdravý člo
vek môže túto masáž absolvovať raz za mesiac, 
pri akútnych problémoch 2 x do týždňa aspoň 
mesiac, alebo 1 x týždenne 2 mesiace. Po určitej 
pauze sa kúra môže zopakovať alebo doplniť ma
sážou lávovými kameňmi či saunovaním. 
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apriek tomu, že má len 25 rokov, jej meno 
nie je slovenskej verejnosti neznáme.
Ťažko však povedať, či najmä pre športo
vé výsledky, alebo svoje výtvarné diela. 

Katarína Janečková je totiž ojedinelý zjav. Hoci sa 
tvrdí, že keď je niekto atlét, nemôže byť aj estét, 
teda ak je niekto umelecky založený, k športom 
práve nepričuchne a naopak, Katarína je výnim
ka. Je totiž viacnásobnou majsterkou Slovenska 
vo wakeboardingu, pred štyrmi rokmi dokon
ca získala zlato na svetových majstrovstvách. 
Popritom je rovnako plnohodnotnou umelky
ňou, vyštudovala VŠVU a  séria jej najnovších 
obrazov momentálne visí v  bratislavskej SOGA 
v rámci samostatnej výstavy s názvom So many 
fish, so little time. Porozprávali sme sa s  ňou 
o umení a jej múzach. 

 Aká je tvoja cesta maliarky?
Odjakživa som rada kreslila a  maľovala. Nikdy 
som však svoju záľubu nebrala ako niečo, čím sa 
budem jedného dňa živiť. Myslela som si, že po 
základnej škole nastúpim na bilingválne gym
názium, veď ako inak. A potom sa ma, našťastie, 
mamina jedného dňa opýtala, či by som nechce
la vyskúšať školu umeleckého priemyslu. Moje 
umelecké ja zrazu ožilo a začala som sa tvrdo pri

pravovať. Prijali ma na odbor propagačného výt
varníctva. Pamätám si, ako som po nociach bdela 
nad domácimi úlohami, realistickými kresbami 
skúšajúcimi moju trpezlivosť. Bola som pri tom, 
ako celá rodina vstávala do roboty a do školy a ja 
som sa takto niekedy prekreslila cez niekoľko dní 
a nocí. Čaro „voľnej’’ umeleckej tvorby som obja
vila, keď sme išli zo školy na plenér s reštaurátor
mi, kde sme maľovali sliepky na dvore, polia, lesy 
a podobne. Po prvýkrát som sa tak „naozajstne” 
chytila štetca a  oduševnene maľovala, už aj na 
úkor „domácich úloh”. Postupne som zisťovala, 
čo mi je blízke a získavala som odvahu prihlásiť 
sa na VŠVU. Odvtedy asi tak rátam, že maľujem 
„naozajstne” (smiech). 

 Máš umenie v rodine?
Babka z tatinovej strany pekne kreslí a stále niečo 
tvorivé vymýšľa. Tatino krásne fotil a  kreslil. Ale 
ani jeden s tým nikdy nič nerobil, považovali to 
za záľubu. 

 Aké témy sú tvojmu srdcu blízke? Čo 
najradšej maľuješ?
Maľovanie je pre mňa tak trochu ako písanie 
denníka. Už v prvom ročníku na VŠVU bolo jasné, 
že mi je blízka figurálna maľba. Ako každé dievča 

Umelkyňa či športovkyňa? V prípade Katky Janečkovej 
nie je jednoduché si vybrať. Reprezentantka Slovenska vo 
wakeboardingu je totiž aj talentovanou maliarkou.

maľba je 
ako denník

N
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v tom veku, aj ja som riešila najmä lásku a vzťahy 
a moje prvotné maľby sa týkali týchto tém. Neraz 
som obraz obsypala ružami a  podobne. Boli to 
počiny, nad ktorými možno niektorí starší spo
lužiaci krútili hlavou, že aha, ďalšia „drama que
en” (smiech). Neskôr som začala akoby mapovať 
mantinely, odkiaľ a kam môžem až zájsť, čo si mô
žem dovoliť namaľovať, či môžem maľovať aj tú 
vybájenú nahotu a  podobne. Experimentovala 
som. Mnohé obrazy boli erotické alebo so se
xuálnym podtónom, ale stale veľmi dievčenské 
a  nežné. A  potom som sa začala zaujímať o  to, 
čo robia ľudia vo svojom súkromí, čo skrývajú 
a  podobne a  vznikali aj bizarnejšie ladené ob
razy. Vačšinou to u  mňa funguje tak, že keď sa 
nasýtim nejakej témy, prirodzene a spontánne to 
prejde do niečoho iného. Začala som chodiť na 
thajský box a táto skutočnosť sa akosi prirodze
ne premietla do toho, že som v maľbách použí
vala motív boxerských rukavíc. Motív medveďov 
v mojich obrazoch, ktorý sa tam zjavuje celkom 
často, prišiel zasa s  novými pocitmi, týkajúcimi 
sa najmä vzťahov či osudových mužov. Raz som 
namaľovala obraz, kde ja vyliezam z  medveďa 
a  mám na rukách boxerské rukavice, ako keby 
som práve niečo dobojovala. Ten obraz reflektuje 
neľahké životné okolnosti v mojom živote spoje
né s tatinovim bojom s rakovinou. Obrazy z toh
to obdobia sú, čo si pamatám, také bojovnícke. 

 Ktorý umelec alebo umelkyňa je ti blízky?
Zo ženských umelkýň som kedysi mala najrad
šej Fridu Kahlo. Keď sme na strednej škole robili 
reprodukcie umeleckých prác, vždy som si vybe
rala jej diela. Keď som niečo prerábala, dokonca 
som mala pocit, akoby som jej obraz namaľova
la sama, pretože som poznala každý jeden ťah 
tej maľby (smiech). Veľmi rada mám Balthusa. 
Celý svoj život maľoval veľmi mladé dievčatá, 
nejeden jeho obraz spôsobil v  tej dobe škan
dál či pobúrenie. Jeho diela majú takú zvláštnu 
atmosféru, ktorá ma fascinuje. Nedávno som 
v New Yorku videla jeho veľkú výstavu Girls and 
Provocations. Pri každom obraze som stála dlho 
a  sústredene, akoby som chcela všetok jeho 
kumšt a  inšpiráciu vstrebať do seba. A  potom 
mám rada ešte milión ďalších umelcov, hlavne 
súčasných (smiech).

 Maľuje sa ti lepšie, keď si šťastná, alebo 
keď máš „temnejšie” chvíľky?
Lepšie sa mi maľuje, keď som šťastná. Zaujímavé 
je, že práve počas neľahkého obdobia som sia
hala po radostnejších motívoch, maľovala som 
palmy, pláže, bezstarostné ženy s  medveďmi. 
Momentálne sa však nesústredím na to, či ma
ľovať pozitívne veci alebo negatívne. Mám rada 
umenie od srdca a s názorom, nie založené len 
na snahe páčiť sa. Ale samozrejme, je fajn, keď 
sa aj páči, haha :). 

 Aké maliarske techniky používaš?
Maľujem akrylom na plátno, ale občas použí
vam aj spreje a  centrofixky. Kombinujem to. 
A niekedy maľujem na papier a používam to, čo 
mám momentálne po ruke. Nemám vyhranené 
maliarske techniky. Chcela by som čoskoro vy
skúšať aj olejové farby. 

 Je po tvojich dielach dopyt?
Ale je (smiech). Maľba ma uživí a veľmi sa tomu 
teším, i  keď moje ciele sú ešte ďaleko za tým. 
Momentálne je pre mňa cťou, že môžem vy
stavovať u nás v Bratislave (v SOGA) diela, ktoré 
vznikli nedávno počas môjho trojmesačného 
pobytu v Kanade. 

 Prečo je názov výstavy, ktorá sa dá 
momentálne vidieť v SOGA, v angličtine 



a prečo sa volá v preklade Tak veľa rýb, tak 
málo času?
Všetky obrazy vznikli počas môjho pobytu na 
ostrove Newfoundland a  tento výrok mi dáva 
väčší zmysel v  angličtine ako v  slovenčine, aj 
keď sa nechcem hrať teraz na veľkú Američanku. 
Zdá sa mi to jednoducho výstižnejšie. Hoci je to 
rybársky výrok, dá sa aplikovať na život ako taký 
a na rôzne jeho aspekty. Rybári by najradšej na
lovili toľko rýb, koľko sa v  rybníku nachádza, 
pritom život majú len jeden. Teda ten, o ktorom 
vieme… :). A  samozrejme, slovo „ryby” môže
me nahradiť mužmi, ženami, peniazmi, úspe
chom a tak ďalej. Tento výrok pozýva do filozo
fickej debaty na rôzne témy: Toľko toho chceme 
v živote stihnúť a čas je taký krátky. Je správne 
sa niekam ponáhľať? A podobne. Okrem toho, 
mala som vyhradený čas, za ktorý mohli obra
zy vzniknúť a  pritom toľko inšpiratívnych ná
metov, toľko rýb. Aj s  tým to súvisí. V  Kanade 
som mala voľnosť, žiaden dozor pedagóga či 
konzultácie. Maľovala som to, po čom mi srdce 
pišťalo a mohla som sa „utrhnúť z reťaze”. S tým 
boli spojené aj pochybnosti, či je moja tvorba 
stále dobrým umením a či mi ešte úplne „neu
letel dekel” :)). Všetky obrazy na výstave spolu 
tvoria jeden celok. Zaznamenala som si tak ďal
šie životné obdobie, týkajúce sa Kanady. 

 Aký motív sa tiahne všetkými týmito 
obrazmi?
Dominujú ryby a zvieratá, preto je ten názov aj 
taký rybársky. A  voda. Obrazy rozprávajú väč
šinou rybárske a  poľovnícke príbehy a  legen
dy zmiešané s  tým, čo som mala počas tohto 
„výletu” v  hlave a  ovplyvnené sú, samozrej
me, aj mojou predošlou tvorbou. Je to svet, 
ktorý som dovtedy nepoznala. Vďaka pobytu 
v  Kanade, v  dvestoročnej rybárskej dedinke 
Petty Harbour, som mohla do neho nahliadnuť 
a preskúmať aj samú seba. Vystupujú tam roz
ličné zvieratá, ktoré nesú určitú symboliku a sú 
vždy postavené do nejakého vzťahu, napríklad 
aj so ženou. 

 Aké sú reakcie na tvoje obrazy?
Niektoré obrazy sú problémové (smiech). 
Napríklad jeden môj obraz, ktorý som namaľo
vala pred štyrmi rokmi. Na tom obraze je stvár

nený medveď, ktorý ma drží na rukách a hlava 
patrí vtedajšiemu priateľovi. Každý jeden na
sledujúci, aj keď ich zasa nebolo toľko (smiech), 
s  ním mal nejaký problém a  musela som ho 
stále odniekiaľ vymazávať (smiech). Alebo ma 
prekvapila reakcia jedného pána na obraz, kde 
žena namaľovaná zlatou farbou sedí na lopte. 
Chcel, aby som loptu premaľovala na jeho hla
vu… Ľudia majú veľkú fantáziu (smiech). Vždy 
ma však nesmierne poteší, keď si niekto môj 
obraz kúpi a keď mi potom rozprávajú, ako ho 
majú zavesený doma a  ako sa im s  ním žije. 
Mám rada aj to, keď ľudia vedia z  maľby vyčí
tať, čo som ňou chcela povedať, prípadne, keď 
strieľajú totálne mimo a  ja vďaka nim objavím 
nové rozmery toho, čo som vytvorila. 

 Aké vlastnosti musí mať podľa teba 
maliar, ak chce byť úspešný?
Talent nie je všetko. Neraz ľudia, ktorí na sebe 
pracujú, predbehnú aj omnoho talentovanej
ších, ktorí na sebe nepracujú. Súčasný umelec 
musí byť podľa mňa aj odvážny, odovzdať sa 
tomu, čo robí a veriť si. Musí do toho ísť srdcom. 
Je to aj o šťastí, nachádzať sa v správnom čase 
na správnom mieste. Hovorí sa, že všetko tu už 
bolo. No každý z nás je jedinečný. Ak tvoríte zo 
srdca, je to cítiť a dielo je autentické. A dobrého 
galeristu by to chcelo :). 
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Pre dobrodruhov  / Taliansko, Alagna
Milujete adrenalín na svahu? Zamierte na juž
né svahy horského masívu Monterosa na seve
re Talianska. Skúsení jazdci na lyžiach či snoub
orde si v rámci troch areálov môžu užiť freeride 
až na 185 kilometroch zjazdoviek. Malá dedin

ka so štyristo obyvateľmi sa v  zimnej sezóne 
mení na živé stredisko, kde si okrem obľúbe
ných športov s  príchuťou dobrodružstva uži
jete aj neopakovateľné talianske špeciality 
a nočný život. Vleky a lanovky budú v prevádz
ke denne až do apríla. 

hurá na svah
Oprášte lyže či dosku a vyrazte do vychyte-

ných zimných destinácií na starom kontinente. 
Tu sú naše tohtoročné tipy.
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Pre milovníkov hôr a zážitkov / 
Chamonix, Francúzsko
Nekonečné kilometre sedačkových lanoviek, 
ktoré vás cez pocukrované zjazdovky privedú 
až k  nebesám, teda do tesnej blízkosti Mont 
Blancu, najvyššieho európskeho vrcholu, náj

dete vo vychytenom francúzskom stredisku 
Chamonix. Lyžuje sa tu v nadmorských výškach 
od 1000 do 3800 metrov, pričom viac než 90 % 
zjazdoviek leží vo výške nad 2000 m. n. m. 
Súčasťou strediska je aj známy zjazd dlhý 22 
kilometrov, ktorý vedie cez ľadovcové údolie 
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Valle Blanche z Aguille de Midi a prevýšenie je 
2800 výškových metrov. Na svoje si v Chamonix 
prídu najmä skúsení lyžiari, no ani začiatočníci 
nebudú celkom ochudobnení. V  stredisku sa 
nachádza 68 zjazdoviek, z  čoho je 29 mod
rých, 25 červených a 14 čiernych. Stredisko je 
ideálnou voľbou aj pre bežkárov. Obľúbenému 
športu sa môžu venovať na 42 kilometroch 
tratí. Ani po namáhavom športovom dni sa 
v Chamonix nudiť nebudete. Ponúka plné prie
hrštie reštaurácií, nočných podnikov, kasín, 
môžete sa tu venovať aj paraglidingu, sánko
vaniu či nekonečným prechádzkam s  úchvat
nými výhľadmi. Sezóna trvá do apríla až mája. 

Pre nákupných maniakov a lyžiarov 
v jednom / Livigno, Taliansko
Stredisko v lombardských Alpách, rozkladajúce 
sa v nadmorskej výške 1816 metrov, je známe 
najmä vďaka medzinárodným pretekom. V čas
ti strediska, nazývanej Trepalle (19002250 m. 
n. m.) nájdete jednu z  najvyššie položených 
a obývaných dediniek v Európe, vďaka čomu si 
vyslúžilo pomenovanie „Malý Tibet”. Livigno je 
typické drevenými domčekmi, tradičnou archi
tektúrou a pre možnosť bezcolného nakupova

nia sa teší prívlastku nákupný raj. Za pozornosť 
stojí aj Aprés Ski zábava a nočný život v tomto 
stredisku – mnohé kaviarne a  bary lákajú na 
príjemné posedenie. 

Pre všestranných / Zillertal 3000, 
Rakúsko
Medzi tipmi na strediská zimných športov 
Rakúsko jednoducho nesmie chýbať. Vybrali 
sme pre vás oblasť Zillertal 3000, ktorú tvoria 
tri ski areály a  jej súčasťou je aj najpopulár
nejší rakúsky ľadovec Hinterux s  celoročnou 
lyžiarskou prevádzkou v  nadmorskej výške 
viac než 3200 metrov. Celková dĺžka všet
kých zjazdoviek tu presahuje 140 kilometrov. 
Medzi jednotlivými lyžiarskymi areálmi jazdí 
kyvadlová doprava. Skutočnou výzvou pre 
všetkých odvážlivcov je najprudšia zjazdov
ka v  Rakúsku, ktorej pris chol výstižný názov 
Harakiri. Snoubordisti tiež nebudú ochudob
není. Čakajú tu na nich dva snow parky s roz
ličnými atrakciami. Milovníci turistiky sa zasa 
môžu vybrať na niektorú z celkových 250 kilo
metrov označených trás. A ak nebudete vedieť, 
čo s voľným časom, skočte sa zohriať a zašantiť 
si v aquacentre v Mayhofene. 

 11.1. Salamandra resort
 18.1. Vrátna Freetime Zone
 25.1. Kubínska Hoľa
 1.2. Jasná Chopok Juh
 2.2. Jasná Chopok Sever
 8.2. SKALKA Arena / Preteky Skalka Šusom
 15.2. Ski centrum Mýto pod Ďumbierom
 16.2. Ski Tále
 22.2. Salamandra resort
 23.2. Jasná Chopok Sever
 1.3. Ski Bachledova
 2.3. Štrbské Pleso

Moderuje Tomaggio + Live DJ Sympatico
Testovanie vozidiel ŠKODA

Požičiavanie lyží HEAD zadarmo
Požičiavanie lyžiarskych prilieb 

a okuliarov Bollé zadarmo
NESTLÉ cereálie prekvapenie pre najmenších 

od zajačika Quickyho
Beh v snežniciach, preťahovanie lanom

Demänovka bar, horúce nápoje 
a mnoho ďalšieho...

w
w
w
.p
al

yd
es
ig

n.
co

m

 25.1. Kubínska Hoľa
 1.2. Jasná Chopok Juh
 2.2. Jasná Chopok Sever
 8.2. SKALKA Arena / Preteky Skalka Šusom
15.2. Ski centrum Mýto pod Ďumbierom

A

 

 

 

Kubínska Hoľa

 11.1.
 18.1.
25 1

Salammanna drdrdrd aaa rereeerer sosooososs rttrtrtr
Vrátna Freeeetititimemememe ZZZZZZZonononononono eeeeee
K bínska Hoľa

 A4-SS2014.indd   1 7.1.2014   12:20



 11.1. Salamandra resort
 18.1. Vrátna Freetime Zone
 25.1. Kubínska Hoľa
 1.2. Jasná Chopok Juh
 2.2. Jasná Chopok Sever
 8.2. SKALKA Arena / Preteky Skalka Šusom
 15.2. Ski centrum Mýto pod Ďumbierom
 16.2. Ski Tále
 22.2. Salamandra resort
 23.2. Jasná Chopok Sever
 1.3. Ski Bachledova
 2.3. Štrbské Pleso

Moderuje Tomaggio + Live DJ Sympatico
Testovanie vozidiel ŠKODA

Požičiavanie lyží HEAD zadarmo
Požičiavanie lyžiarskych prilieb 

a okuliarov Bollé zadarmo
NESTLÉ cereálie prekvapenie pre najmenších 

od zajačika Quickyho
Beh v snežniciach, preťahovanie lanom

Demänovka bar, horúce nápoje 
a mnoho ďalšieho...

w
w
w
.p
al

yd
es
ig

n.
co

m
 25.1. Kubínska Hoľa
 1.2. Jasná Chopok Juh
 2.2. Jasná Chopok Sever
 8.2. SKALKA Arena / Preteky Skalka Šusom
15.2. Ski centrum Mýto pod Ďumbierom

A

 

 

 

Kubínska Hoľa

 11.1.
 18.1.
25 1

Salammanna drdrdrd aaa rereeerer sosooososs rttrtrtr
Vrátna Freeeetititimemememe ZZZZZZZonononononono eeeeee
K bínska Hoľa

 A4-SS2014.indd   1 7.1.2014   12:20



lines | 201440

Náš tip | Text: Barbora Daxner / Foto a zdroj: Vydavateľstvo Slovart kniha – Záchody celého sveta

azývame ho všelijako: toaleta, záchod, 
hygienické zariadenie, latrína, vecko, 
WC, OO, hajzeľ… Bez ohľadu na názov 
však hygienické zariadenie sprevádza 

univerzálny fakt: používa ho úplne každý člo
vek na našej planéte. Nezáleží na tom, či je to 
milionár s hangárom plným súkromných tryská
čov, uhladená aristokratka, svetoznáma celebri
ta, úradník v banke či bezdomovec. Každý bez 
rozdielu sa musí voľkynevoľky podrobiť svojim 
telesným potrebám. A či ich niekto vykoná nad 
jamou plnou hliny, alebo na tróne vykladanom 
Swarovského krištáľmi, výsledok je beztak rov
naký. Čudovali by ste sa, čo všetko však o  nás 
záchod prezrádza. 

Zrkadlo spoločnosti
Hovorí sa, že toalety sú okná, cez ktoré sa mož
no pozrieť na určitú kultúru či spoločnosť. Je to 
presne tak, ako sa hovorí: podľa záchoda možno 

spoznať kultúru národa. Možno vás to prekvapí, 
ale štúdium toaliet poskytuje kultúrnu a socio
logickú analýzu ľudí žijúcich v  rôznych kútoch 
Zeme. Záchody (hoci nie vždy) odzrkadľujú vý
voj v danej krajine, temperament, výchovu, ale 
aj hygienické návyky, záujem o okolie, celkový 
charakter človeka (vlastníka záchodu) či národa. 
Po názorné príklady nemusíme ísť ďaleko. Keď 
sa najbližšie vyberiete napríklad dovolenkovať 
autom do Chorvátska a budete prechádzať cez 
susedné Rakúsko, všimnite si toalety na pum
pách či odpočivárňach Rasstations. Sú presne 
také ako krajina, v ktorej sa nachádzajú – veľmi, 
čisté, bez neporiadku, hygienické, jednoduché, 
nie zbytočne prečačkané, úhľadné a  funkčné. 
A presne to sú termíny, ktorými by asi väčšina 
ľudí ohodnotila aj Rakúšanov – disciplinovaný, 
čistotný, úhľadný národ, nie? Ak by ste prešli 
cez hranice s  Talianskom a  zastavili sa na ka
pučíno na najbližšej pumpe, okamžite by ste 

Keď „vám treba”

Nie nadarmo sa hovorí, že kultúru 
národa možno spoznať  

podľa záchoda. 

N
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 Hotel Crazy Bear 
Stadhampton Oxfordshire 
Táto originálna záchodová nádrž 
sa zmenila na akvárium so živými 
rybičkami. Pri spláchnutí toalety sa 
nádrž úplne nevyprázdni. Miestny 
vodný zdroj má malý obsah chlóru. 
V tomto vhodnom vodnom pro
stredí sa rybám darí, no ak niektorá 
náhodou zahynie, vodný hrob je 
na blízku. Pri fotografovaní záberu 
neutrpela žiadnu ujmu nijaká ryba.

 Uotoši Rjokan 2563 Sano 
Jamanučimači Šimotakai Gun 
Nagano
V japonských domoch platí zvyk, že 
hneď ako hosť prekročí prah domu, 
musí sa vyzuť a nasunúť si jeden 
z mnohých párov papúč priprave
ných pri vchodových dverách. Ak 
chce použiť záchod, z domácich 
papúč sa prezuje do toaletných.  
Tieto plastové papuče sú hneď za 
dverami toalety a podľa univerzál
neho mužského alebo ženského 
symbolu sa dajú ľahko rozpoznať. 
Po vykonaní potreby si človek, len 
čo výjde zo záchoda, musí znovu 
obuť domáce papuče.

  Whiskey Café 5800 Blvd. St. 
Laurent Montreal Quebec

L´urinette patrí k vzácnym ukáž
kam pisoárov určených pre ženy. 

Po prvom šoku z tohto nevšedné
ho nápadu sa ukáže, že je rovnako 

jednoduchý ako návod, ktorý je 
na stene...

  Villeroy  & Boch
Hlavné sídlo spoločnosti 

Mettlach
Toto je štýlový, priestorovo úsporný 

pisoár Oblic od prestížneho 
výrobcu sanitárnych predmetov 
pre domácnosť Villeroy & Boch. 

Malý pisoár pripevnený na stenu 
má na otvore osadený otočný kryt. 

Pisoár Oblic je pekný a pôsobivý, 
no súčastne diskrétny. Jeho dizajn 

je estetický, ale účelný, a preto je 
vhodný do akéhokoľvek malého 

priestoru.

zbadali ten rozdiel – z  toaliet by na vás kričal 
temperament a  typická chaotickosť a nedban
livosť Talianov. V hypermodernej, sterilne čistej 
japonskej metropole Tokiu sa stretnete s ultra
modernými toaletami vybavenými množstvom 
tlačidiel a páčok, pomocou ktorých si dokonca 
môžete nastaviť teplotu sedadla. Prípadne si po 
použití záchoda osprchovať spodné partie. Sú 
technologicky vyspelé a sterilne čisté, rovnako 
ako Japonci. Ázijské krajiny, napríklad Thajsko či 
indonézske Bali, síce majú v turistických oblas
tiach k dispozícii aj „naše západniarske” zácho
dy, no oni sami skôr preferujú tureckú klasiku 
– stupačkové záchody. Toaletný papier nepou
žívajú, záchody nesplachujú. Umývajú sa vodou 
a záchod „splachujú” tak, že obsah misy či jamy 
zalejú vedrom vody. Sú to prírodnejšie národy 
a vidno to nielen na ich spôsobe života a archi
tektúre, ale aj na toaletách a spôsoboch, akými 
ich používajú. 

Parfumy aj čmáranice
Samozrejme, že netreba generalizovať a  ška
tuľkovať – vo vyspelých krajinách ako je naprí
klad Francúzsko, Veľká Británia či USA nájdete 
moderné, fungujúce a  čisté záchody, ale aj 
toalety, ktorých návšteva je zdravotným rizi
kom, tak ako všade. Dokonca niekde, napríklad 
v  undergroundových baroch Veľkej Británie 
či v  Berlíne, sú zanedbané, počmárané zácho
dy akýmsi statusom, symbolom a  dizajnovým 
prvkom naznačujúcim, kde sa nachádzate. To 
isté platí aj opačne. Vo vychýrených americ
kých podnikoch, napríklad v  nočných kluboch 
v Miami, vás omráči skutočnosť, že toaleta nie je 
len „tým miestom, kde vykonáte potrebu a v zr
kadle skontrolujete svoj výzor,” ale hotovým 
„salónom”. Pri umývadlách sedí dáma (alebo 
pán), ktorá vám pustí vodu z vodovodného ko
hútika, podá vám mydlo, obrúsok na osušenie 
a ak chcete, môžete sa z košíčka ponúknuť žu
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vačkou, cukríkom, prípadne použiť drahý krém 
na ruky alebo sa navoňavkovať niektorým z dra
hých parfumov na pulte. Samozrejme, násled
ne sa očakáva, že dáme/pánovi sa „poďakujete” 
nejakým tým bakšišným. V Indii sa stretnete so 
záchodmi, ktorých použitie je naozaj krajne ne
gustióznym zážitkom, ale aj s toaletami so zlatý
mi kohútikmi, naleštenými podlahami a takým 
dizajnom, že by sa za neho nemusel hanbiť ani 
náš najlepší hotel – záleží od toho, kam sa vybe
riete vykonať svoju potrebu. Mnohé reštaurácie 
a  bary si z  toaliet urobili ďalší priestor, ktorým 
si chcú získať svojho návštevníka, zalíškať sa 
mu, vzbudiť v ňom nejaký pocit, naladiť ho na 
atmosféru celého podniku – najčastejšie to ro
bia netradičným dizajnom, kvázi nedbanlivou 
eleganciou a  rozličnými drobnými vychytávka

mi – knihy a časopisy na zadnej stene miestnos
ti, mydielka a krémy na ruky, prípadne dámske 
tampóny na úmyvadle a podobne. 

Vzácna chvíľka súkromia
Toaleta v nás vzbudzuje prirodzené očarenie po
dobne, ako aj iné prirodzené, no tabu záležitosti, 
napríklad smrť či sex. Jej použitie nie je len fyzic
kým vyprázdnením, ale aj vyprázdnením hlavy. 
Pre mnohých zaneprázdnených a  vystresova
ných ľudí je použitie záchodu vzácnym okami
hom pokoja, kedy nenachádzajú len úľavu, ale 
aj kúsok súkromia a chvíľu na rozjímanie v inak 
zbesilom dni. Mnohí ľudia tvrdia, že sedenie na 
záchode im dokonca prináša nové myšlienky 
a úžasné nápady. A ich vlastná toaleta doma je 
dokonca skrytým okienkom do ich duše. 

  Reštaurácia Ten & Chi, budova Lemina Šinjuku Tokio
Keby sa udeľovali ceny za najzábavnejšie záchody, táto tokijská reštaurácia 

by dostala zlatú medailu. Keď nič netušiaci hosť podíde k pisoáru, ozve sa 
šialený hluk. Začne jačať hudba a obrovské smejúce sa ústa sa začnu knísať 
z jednej strany na druhú. Užívateľ sa takisto musí hýbať v rytme hudby, aby 

nezamočil podlahu. Monštrum v životnej veľkosti blýska fotoaparátom, 
ktorý drží v jednej zo svojich šiestich rúk. Obidva pisoáre visiace na jarme, 

ktoré obor nesie, sa pohybujú hore a dole. Obor náhle spustí dlhý a spokoj
ný povzdych. Potom po japonsky hromovým hlasom pochváli užívateľa:  

„Máš ho veru pekného...

  Charing Cross Road a Shaftesbury Avenue Londýn
Celý týždeň nič netušiace davy prechádzajú týmto kútom v centre Lon
dýna po niečom, čo vyzerá ako nadrozmerný betónový poklop vstupu 
do šachty. Každý štvrtok  za súmraku sa kryt zdvihne zo zeme a objavia 
sa tri mužské pisoáre. Ľudia stojaci na tomto zamaskovanom zariadení 
sa nemusia obávať: pracovník mesta ho aktivuje diaľkovým ovládaním. 

Toto zariadenie na  „čiastočný úväzok“ je jednou z odpovedí na hygienické 
problémy vo veľkomestách. Určené je mužskej populácii, ktorá sa aktívne 

zúčastňuje víkendového nočného života vo štvrti SoHo.

 Ouyen, Viktória
Skladacia toaleta je vynikajúci vynález pre ľudí cestujúcich do odľahlých 
kútov riedko osídleného austrálskeho vnútrozemia. Jimmy´s Thunderbox 
/Jimmyho kadibúdka/ sa úhľadne poskladá do plochého štvorca, ktorý 
je ľahký a jednoducho sa prepravuje. Keď sa človek ocitne ďaleko od 
civilizácie a ozve sa nutkanie na potrebu, stačí jednoducho vykopať jamu 
a položiť na ňu kadibúdku... Ľahko sa rozloží a vznikne z nej pevný záchod. 
Poskytne rovnaké pohodlie ako doma – teda takmer ako doma.
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Radíme vám | Text: Barbora Daxner / Foto: archív

lyžovačkové 
desatoro

Stávajú sa každú zimu vaším druhým 
domovom zasnežené svahy? Biely kódex 

musíte mať v malíčku.

višťanie dole zjazdovkou je ako šoférova
nie auta či motorky v  cestnej premávke 
– aj na svahoch platia pravidlá, ktoré by 
mali všetci milovníci zimných športov 

dodržiavať. Nazývajú sa Bielym kódexom a ešte 
v  roku 1967 ich prijala Medzinárodná lyžiarska 
federácia (FIS). Platia v každej krajine a hoci ne
vyplývajú zo zákona, v prípade nehôd a násled
ných súdnych sporov je ich nedodržanie vníma
né súdmi ako priťažujúca okolnosť. 

1 / Ohľaduplný k sebe i iným budeš
Rútiť sa s vetrom o preteky dole svahom a cítiť 
ako vám mráz vyštípe rozpálené líca – presne 
pre tento pocit s  príchuťou adrenalínu si väč
šina z  nás nevie odpustiť zimné radovánky na 
svahoch doma i v zahraničí. No hoci je lyžovanie 
a  snoubordovanie v  značnej miere o  rýchlosti 
a  o  adrenalíne, na svahu by ste sa mali predo
všetkým správať tak, aby ste neohrozili ostat
ných ani seba. Bezohľadná jazda, kedy sa nepo

S
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zeráte napravo ani naľavo, blokovanie prejazdu 
alebo znížená schopnosť reakcie v  dôsledku 
užitia alkoholu a drog, choroby či únavy neraz 
zapríčiňujú nehody s  tragickými následkami. 
Ohrozením však môže byť aj nesprávna výstroj: 
nenabrúsené lyže či hrany snoubordu, nevhod
ne nastavené viazanie alebo nezabezpečenie 
proti samovoľnému uvoľneniu. Jazda bez po
istných remeňov alebo bŕzd je podľa Bieleho 
kódexu neprípustná. 

2 / Rýchlosť a spôsob jazdy si 
kontrolovať musíš 
Preplnená zjazdovka nie je práve miestom, kde 
sa oplatí robiť frajeriny, aj keď najmä mladšie 
ročníky majú k tomu sklony. Každý, kto sa stane 
účastníkom „svahovej premávky", by mal prispô
sobiť rýchlosť a  štýl jazdy viacerým faktorom: 
svojim skúsenostiam a znalostiam, zaľudnenos
ti zjazdovky a  poveternostným podmienkam. 
V prvom rade by nemal preceňovať svoje schop
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nosti. Ak ste začiatočník, nenechajte sa zlanáriť 
skúsenejšími jazdcami na náročný terén. Môžete 
ublížiť nielen sebe, ale aj ostatným. A naopak, ak 
máte tendencie lyžovať či snoubordovať svižne, 
na svahoch pre začiatočníkov by ste mohli na
robiť svojím adrenalínovým štýlom peknú pase
ku. Rovnako, inak sa lyžuje, ak je svah prepchatý 
lyžiarmi, alebo naopak, zíva prázdnotou, kedy si 
môžete dovoliť odviazanejší štýl, než ak sa musí
te neustále niekomu vyhýbať. Svoje má k tomu 
čo povedať aj počasie – inak sa lyžuje v bezvetrí 
a inak počas snehových prehánok či silnejšieho 
vetra. Rýchlosť by ste mali zvoliť takú, aby ste aj 
pred nepredvídanou prekážkou vedeli zabrzdiť 
alebo sa jej vyhnúť. Ideálne by bolo ovládať lyže 
tak, aby ste vedeli zabrzdiť v akejkoľvek rýchlosti 
na ktoromkoľvek mieste.

3 / Smer jazdy a stopu si zvolíš
Podľa Bieleho kódexu platí, že ak prichádzate 
na lyžiach či snouborde zhora alebo zozadu, ste 
zodpovední za všetkých pod vami. To znamená, 
že svoj smer jazdy musíte voliť tak, aby ste ne

ohrozili jazdcov pred vami. Prednosť má totiž 
vždy lyžiar a  snoubordista vpredu. Mali by ste 
si udržiavať odstup a predvídať úmysly lyžiara, 
ktorý jazdí pred vami alebo nižšie. 

4 / Predbehneš uvážlivo
Predbiehať môžete z  ktorejkoľvek strany, ale 
vždy dodržte bezpečnostný odstup, aby mal 
predbiehaný lyžiar dostatočný priestor pre zme
nu smeru a spôsobu svojej jazdy. Zodpovednosť 
za predbiehanie nesie ten, kto predbieha.

5 / Na trať zodpovedne vstúpiš a do 
„premávky" opatrne sa začleníš
Ak vchádzate na lyžiarsku trať alebo chcete po 
zastavení znovu pokračovať v  jazde, ste po
vinní rozhliadnuť sa okolo seba, dať prednosť 
lyžiarom prichádzajúcim zhora a  neohroziť ly
žiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara 
stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať 
a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádza
júcim lyžiarom. Pamätajte, že by ste mali zasta
vovať vždy pri okraji svahu. 
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6 / V strede zjazdovky nezastavíš
Ak potrebujete zastaviť, „odlyžujte" sa na okraj 
svahu, nikdy nezastaňte v strede. Podľa Bieleho 
kódexu sa nesmie bezdôvodne zastaviť a  stáť 
na zúžených a  neprehľadných častiach zjaz
doviek. Ak spadnete, musíte sa čo najrýchlej
šie odsúnúť na kraj. Ostať ležať v strede svahu 
je nebezpečné nielen pre vás, ale aj pre iných. 
Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zo
stať sedieť za terénnou vlnou. 

7 / Okrajom zjazdovky stúpaš 
a schádzaš
Ak nemôžete ďalej pokračovať v jazde, vystupo
vať alebo zostupovať by ste mali okrajom trate 
či svahu. Zdôraznite to najmä deťom. 

8 / Značky na trati rešpektovať budeš
Najmä vo väčších zimných strediskách s viace
rými zjazdovkami bývajú na svahoch rozličné 
značenia a  informačné tabule. Upozorňujú na 
kríženie zjazdoviek, nebezpečné miesta, prika
zujú znížiť rýchlosť alebo označujú horskú služ
bu či políciu. Neraz ich však nevnímame a  len 
okolo nich preletíme. Nie sú však tam len tak 
z dlhej chvíle, treba ich dodržiavať. V cudzine sa 
ich dodržiavanie prísne kontroluje. 

9 / Prvú pomoc pri nehode poskytneš
V prípade úrazu alebo nehody je vašou povin
nosťou ako účastníkov zjazdovky poskytnúť 
prvú pomoc v rámci svojich schopností a mož
ností, vrátane protišokových opatrení. Zároveň 
ste povinní privolať čo najrýchlejšie odbornú 
pomoc – prevádzkovateľa zjazdovky, lyžiarsku 
službu, zdravotníka lyžiarskeho strediska alebo 
Horskú službu. Miesto nehody by ste mali ozna
čiť, napríklad pomocou skrížených lyžiarskych 
palíc. 

10 / Pri nehodách či nevhodnom 
správaní sa identifikuješ
Ak ste účastníci alebo svedkovia nehody na 
svahu, ste povinní preukázať Horskej záchran
nej službe, Lyžiarskej službe alebo inému orgá
nu verejnej správy svoju totožnosť. V alpských 
krajinách sa neposkytnutím pomoci alebo ne
poskytnutím údajov či útekom z miesta nehody 
vystavujete trestnému konaniu a  následnému 

stíhaniu. Väčšina lyžiarskych stredísk už má 
dnes aj takých zamestnancov, ktorí vykonávajú 
dozor na zjazdovkách a  majú právo kontrolo
vať lyžiarov a pri porušení pravidiel alebo inak 
nevhodnom správaní sa na zjazdovke sú opráv
není odobrať lyžiarsky lístok bez nároku na 
náhradu. Pri zavinení úrazu s požitím alkoholu 
nasleduje trestný postih ako pri dopravnej ne
hode. Poisťovne alkoholické úrazy nepovažujú 
za poistnú udalosť.

Nezabudnite si…
…teplé ponožky, termosku na čaj 
a poistenie
Ako sa hovorí, nešťastie nechodí po horách, 
ale po ľuďoch. A práve tí, ktorí si hovoria: „Mne 
sa to nemôže stať", majú najväčšiu smolu na 
úrazy a  nehody. Predtým, než si na svahu za
pnete lyže, sa preto uistite, že máte uzatvorené 
vhodné poistenie. Pre prípad úrazov a zranení 
je úrazové poistenie. Nekryje však služby, kto
ré vám poskytne Horská záchranná služba a sú 
podľa novely zákona č. 544/2002 Z. z. plate
né. Zákrok v podobe pátracej akcie po strate
ných turistoch, ich vyslobodzovanie z  lavín či 
preprava do najbližšieho zdravotného zaria
denia vás tak môžu vyjsť veľmi draho. Dobrá 
správa je, že všetky tieto náklady kryje horské 
poistenie. 

 Prilba naša každozjazdová 

Zranenia hlavy na svahoch z roka na rok pribúdajú. Preto 
sa v posledných rokoch čoraz nástojčivejšie zdôrazňuje, 
že zimným športom by sme sa mali oddávať s ochrannou 
prilbou na hlave. Mnoho z nás si na ňu neľahko zvyká, 
no má svoje opodstatnenie. Lyžiarska prilba môže totiž 
zabrániť až 85 percentám poranenia lebky a mozgu. Ako 
vzor slúži Taliansko, kde musia všetci detskí lyžiari 
a snouborďáci do 14 rokov povinne nosiť helmu. Rodičia 
detí bez prilby môžu dostať za deti pokutu vo výške 30 
-150 eur. V Taliansku sa snažia presadiť povinné nosenie 
helmy aj u dospelých, nakoľko ťažké úrazy sa týkajú prá-
ve vekovej kategórie 15-29 rokov. Prilba je povinná pre 
deti do 15 rokov aj v Rakúsku. Na alpských zjazdovkách 
však vari nenájdete ani dospelého lyžiara, ktorý by ne-
mal helmu. Je tu totiž aj módnym hitom. 
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 Pravidlá a pokuty v cudzine 

•  v  taliansku vám za porušenie pravidiel bezpečnosti 
hrozí pokuta až do výšky 1000 eur. Prilbu musia na ta-
lianskych svahoch používať deti do 14 rokov. Ak ju ne-
majú, ich rodičia zaplatia od 30 do 150 eur. Jazda mimo 
zjazdovky v nebezpečných podmienkach bez prístroja 
na lokalizáciu v lavíne je v Taliansku sankcionovaná 
do výšky 250 eur. Ten, kto neposkytne prvú pomoc pri 
nehode, si môže pripraviť 250 až 1000 eur.

•  v  Čechách nenariaďuje nosenie prilby žiaden zákon. 
Podobná situácia panuje aj v Slovinsku.  V budúcnos-
ti sa však počíta s  jej zavedením pre všetky vekové 
kategórie. Zatiaľ sú tu zavedené pokuty pri požití alko-
holu na svahu do výšky 200 eur a lyžiar musí zároveň 
opustiť svah. 

•  na francúzskych svahoch nie sú povinné ochranné 
prilby, ani pre deti. Odporúčajú sa však pre bezpeč-
nosť.  O  výške finančnej zodpovednosti za spôsobený 
úraz tu rozhoduje súd. Rovnako je to vo Švajčiarsku. 

A čo v cudzine?
Ak sa chystáte ochutnať zjazdovky v  zahraničí, 
pred cestou uzatvorte poistenie liečebných ná
kladov v  zahraničí vrátane asistenčnej služby, 
úrazové poistenie, ale aj poistenie batožiny či 

zodpovednosti za škodu. To, že máte Európsky 
preukaz zdravotného poistenia (EPZP), ktorý 
garantuje v rámci EÚ nárok na úhradu zdravot
nej starostlivosti, vám nestačí. EPZP vám zabez
pečí iba liečbu, ktorú nie je možné odložiť do 
návratu na Slovensko a  čaká vás aj spoluúčasť. 
V Taliansku si napríklad ako pacient hradíte lie
ky v  plnej výške a  zdravotná poisťovňa tieto 
náklady nepreplatí. Okrem toho, na základe 
Európskeho preukazu zdravotného poistenia 
dostanete ošetrenie len u lekára v štátnej zdra
votníckej sieti. Na druhej strane, komerčné ces
tovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromné
ho lekára a pokrýva všetky náklady pri ošetrení 
vrátane liekov, hospitalizácie a  prevozu do ne
mocnice či späť na Slovensko. Komerčné ces
tovné poistenie tiež zahrňa aj asistenčné služby, 
ktoré vám pomôžu napríklad pri komunikácii so 
zahraničným lekárom. Pri uzatváraní poistenia 
sa informujte o výške poistného krytia, najmä ak 
si so sebou beriete napríklad drahú fototechni
ku. Neraz je podobné položky pripoistiť. Ďalším 
dôležitým faktom, na ktorý netreba zabudnúť je, 
že vždy musíte uviesť druh činnosti, ktorý bude
te v  zahraničí vykonávať. Na lyžovanie sa vzťa
huje riziková kategória Šport, do ktorej spadajú 
okrem rekreačného lyžovania a snowboardingu 
aj adrenalínové športy ako napr. skialpinizmus, 
akrobatické a  freestylové lyžovanie, horolezec
tvo, skoky na lyžiach a pod. 
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iLASIK 
Čoraz viac mladých a ľudí v strednom veku, kto
rých obmedzovalo nosenie okuliarov a kontakt
ných šošoviek, podstupuje laserové odstránenie 
dioptrií. Najmä preto, že dnes je možné sa ich 
zbaviť nielen jednoducho a  rýchlo, ale najmä 
bezbolestne. A  ako dobre vieme, nikto z  nás 
predsa nemá rád bolesť. Metóda iLASIK, certifi
kovaná americkou NASA, je pritom bezbolestná 
nielen počas hojenia, ale aj v priebehu zákroku. 
Pre svoju šetrnosť, bezpečnosť a  inovatívnosť 
je najpoužívanejšou metódou na odstránenie 

dioptrickej chyby laserom na svete. Na rozdiel 
od iných metód v minulosti, sa totiž nevykoná
va na povrchu oka, ale v jeho hĺbke. Ide pritom 
o niekoľkominútovú záležitosť, počas ktorej ste 
pri plnom vedomí, len vám lekári do očí nakvap
kajú lokálnu anestézu, takže absolútne nič necí
tite. „Femtosekundový laser najprv na povrchu 
rohovky vytvorí tenkú príklopku (lamelu), ktorá 
kryje celú operačnú plochu a  až potom druhý 
laser odstráni pod odklopenou vrstvou dioptrie. 
Nielenže pacient počas jeho priebehu a  v  po
operačnom období necíti bolesť, ako jeden 

Strpčujú vám dlhodobo život okuliare alebo kontaktné šošov-
ky? Nekomfortne sa s nimi cestuje, neraz ich niekde zabudnete 

alebo nedokážete na cestách zachovávať primeranú hygienu? 
Prípadne musíte čoraz častejšie držať knihu čo najďalej od očí, 

aby ste mohli čítať? Všetky tieto problémy s dioptriami či si-
vým zákalom sa dnes dajú rýchlo a prakticky bezbolestne 

vyriešiť bez toho, aby vás pripravili o kvalitu života. Pomocou 
najmodernejších oftalmologických výkonov. Dnes už existuje 
množstvo operačných postupov na odstránenie dioptrií alebo 

sivého zákalu. Nie všetky sú však vhodné pre každého, ľudské 
oči sú totiž jedinečné podobne ako odtlačky prstov. Zákroky sa 
od seba líšia technológiou, ktorá sa pri nich použije, prístupom 

a bolestivosťou. Predstavíme vám tie najšpičkovejšie.

Moderné zákroky vás zbavia potreby nosiť 
okuliare, aj sivého zákalu. Bezbolestne 

a takmer okamžite.

Získajte nový
pohľad na svet



z  mála zákrokov na Slovensku umožňuje pa
cientovi návrat do bežného života už na druhý 
deň po operácii,” vysvetľuje postup primár 
MUDr. František Veselý z  očnej kliniky VESELY. 
Hneď na druhý deň teda môžete šoférovať, ísť 
do kina či používať počítač. A pozerať sa na svet 
„novými očami”.

PRELEX 
Špecialisti na oftalmológiu vám dnes dokážu 
odstrániť nielen sivý zákal v akomkoľvek štádiu, 
ale zároveň vám prinavrátiť aj zrakovú ostrosť, 
akú ste mali za mladi, pretože jeden jediný zá
krok vás zbaví krátkozrakosti aj ďalekozrakosti. 
Táto metóda sa nazýva PRELEX a je doslova zá
zrakom na počkanie. Vykonáva sa totiž ambu
lantne, v  lokálnej anestéze a  trvá len niekoľko 
minút. Zákrok je pritom celkom bezbolestný, tak 
ako aj laserové odstránenie dioptrií. „Spočíva 
v tom, že vaša stará, čiastočne zakalená šošovka 
sa nahradí novou, špeciálnou multifokálnou šo

šovkou. Šošovkový implantát, ktorý sa pri zákro
ku PRELEX vkladá do oka, pritom musí byť do
slova na mieru. Pred zákrokom absolvujete sériu 
špecializovaných vyšetrení, ktoré nám umožnia 
vyrátať presnú dioptrickú hodnotu najvhod
nejšieho implantátu presne pre vaše úzko in
dividuálne a  špecifické potreby. Pri samotnom 
zákroku operujeme pomocou najšetrnejších 
a  najmodernejších prístrojov a  implantujeme 
mäkké, skladateľné vnútroočné šošovky najvyš
šej svetovej kvality s integrovaným ochranným 
UV filtrom. Sme schopní šošovku do oka im
plantovať otvorom menším ako 2 mm a  tento 
rez sa nemusí šiť,” hovorí MUDr. František Veselý, 
primár očnej kliniky VESELY. Zároveň upozorňu
je, že pre to, aby bol pre vás výsledok zákroku 
čo najprínosnejší, je potrebné, aby ste PRELEX 
podstúpili na oboch očiach. Nemusíte sa však 
obávať žiadnych obmedzení. Už na druhý deň 
sa môžete vrátiť do bežného života a  užívať si 
svoj nový, ostrý pohľad na svet. 
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lovak Lines ponúka priamy odvoz 
z  Bratislavy na mnohé zaujímavé kon
certy či iné podujatia, a  to najčastejšie 
práve do rakúskej metropoly. Autobusy 

vás odvezú z  bratislavskej Autobusovej stanice 
Mlynské nivy priamo na miesto konania poduja
tia a späť za rozumnú cenu. 
Všetky informácie k  doprave na podujatia sú 
uvedené na webstránke Slovak Lines v  sekcii: 
Doprava na podujatia. Ponuka autobusovej do

pravy je stále aktualizovaná. Zaujímavé akcie 
nájdete aj na Facebooku Slovak Lines. Ak chcete 
byť informovaní o  zaujímavých ponukách do
pravy „z prvej ruky“, môžete sa zaregistrovať na 
stránke dopravcu k odberu noviniek, akcií a zau
jímavostí emailom. 
Cestovné lístky si môžete zakúpiť online na 
webstránke dopravcu, v niektorej z pokladní na 
Autobusovej stanici v Bratislave alebo v sieti pre
dajných miest Slovak Lines. 

Ak ste si kúpili vstupenku na koncert svojho obľúbeného 
speváka a rozmýšľate, akým spôsobom sa dopravíte do Viedne, 

neváhajte a využite autobus.

na koncerty do viedne 
vás odvezie autobus

XXXXXXXXX | Text: XXXX / Foto: archívCestovanie | Text: evo / Foto: archív
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EDIFICE nosia trojnásobní svetoví šampióni, tým Infiniti Red Bull Racing.

www.edifice-watches.eu

EQW-A1200DB-1AER
• SMART ACCESS technológia • Príjem rádiového signnálu • Solárne napájanie
• Stopky • Svetový čas • Budík • Remienok z nerezovej ocele • Vodeodolné do 10 bar

Odolné proti vibráciámSMART ACCESS – Elektronická korunka Digitálny kompas

www.casio-watch.skZoznam predajcov nájdete na


