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Poctivá domáca ponuka

Slovnaft sa rozhodol podporiť to, čo zostalo na 
Slovensku dobré a poctivé. preto sme kampa-
ňou „poctivá domáca ponuka“ oslovili malých 
domácich výrobcov dobrých potravín a ponú-
kame im príležitosť priniesť ich vlastné špe-
ciality tradičnej výroby z regiónov Slovenska 
širšiemu okruhu zákazníkov cez najširšiu sieť 
čerpacích staníc na Slovensku - Slovnaft. 
využijeme na to náš nový koncept čerpa-
cích staníc Fresh corner. tankovanie a naku-
povanie na čerpacích staniciach Slovnaft sa 
tak stane príležitosťou vyskúšať cez poctivé 
domáce potraviny od lokálnych výrobcov, ako 
chutí napríklad Žitný ostrov alebo zázrivská 
dolina.
takouto poctivou domácou ponukou, avšak 
pre zmenu vo sfére umenia, je tvorba „tváre 
obálky“ lucie lužinskej. popredná džezová 
speváčka a herečka v rozhovore prezradila, 
prečo pripravuje pre deti na Slovensku neob-
vyklé hudobné vzdelávacie projekty a vymýšľa 
kreatívne spôsoby, ako sprostredkovať hudbu 
napríklad aj nepočujúcim deťom.

prajem vám príjemné čítanie.  

anton molnár 
riaditeľ komunikácie a marketingu
Slov naft, a.s.
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●➜ špeciálny

Pre rôzny 
terén

Koniec suV ošiaľu je v nedohľadne a každý výrobca si chce 
ukrojiť z obrovskej torty dopytu čo najväčší kus. niektoré 
automobilky stavajú na svojich tradíciách a typických 
vlastnostiach terénneho vozidla, iné kalkulujú s módou. 
rušno je však aj v ostatných kategóriách  
vozidiel – či už sú to segmenty 
Van, alebo športových kupé.

Príbuzenská línia

Šuster sa drží kopyta
keď ide o legendárne pajero, automobilka 
mitsubishi nemieni podliehať módnym vlnám. 
Dôkazom je aj najnovšie pajero Sport. pri tvorbe 
dizajnu sa síce konštruktéri usilovali o moderné  
a trendové línie, avšak podstata naďalej tkvie  
v posadení vozidla na podvozku a dobrých offroad-
ových vlastnostiach. urastené terénne auto ponúka 
výrobca so 181-koňovým motorom schopným vyví-
jať 430 nm krútiaci moment, avšak tento model sa 
z najbližšieho okolia predáva až v rusku.  

Jemná krása

Udiali sa dobré veci
tohtoročná verzia Seatu alhambra je krajšia, úspornej-
šia a bezpečnejšia. zvonka síce veľké úpravy nevidno, 

ale inžinieri prepracovali všetky motory a znížili spot-
rebu asi o pätnásť percent. nie je zanedbateľné ani to, 
že teraz všetky pohony spĺňajú predpisy normy euro 6, 

ktoré sa vzťahujú na emisie škodlivín. Šesťstupňová 
prevodovka DSg má aj funkciu plachtenia. znamená 
to, že v neutrále sa hýbe vpred hospodárne, ak vodič 

stiahne nohu z plynového pedála.

správy o autách
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krátke sPrávy
Žiadna sériová výroba
Spoločnosť google sa stala oficiálnym 
výrobcom automobilov. Firma, ktorá je 
známa samojazdiacimi autami vyvolá-
vajúcimi veľa polemík, si nechala zare-
gistrovať svoju dcérsku spoločnosť pod 
názvom google auto llc. Skupina pod 
vedením crisa urmsona sa ale v prvom 
rade naďalej sústreďuje na rozvoj tech-
nológie a vlastné, sériovo vyrábané auto 
zatiaľ nemá.

Nebol záujem
automobil volkswagen polo tDi 
bluemotion, ktorý sa snažil upútať pozor-
nosť s 3,1 litrovou normovou spotrebou, 
jemne povedané nesplnil očakávania. 
počet predaných kusov bol taký nízky,  
že jeho výrobu automobilka zastavila  
a v ponuke ponechala len tSi bluemotion.

Môžu sa aktivovať
materská firma Fiat chrysler 
automobiles upozornila majiteľov auto-
mobilov Dodge charger, že bočné air-
bagy sa môžu aktivovať už pri silnejšom 
buchnutí dvermi. Doteraz došlo z tohto 
dôvodu len k trom zraneniam, čo ale 
postačuje na to, aby výrobca povolal do 
servisu 322 tisíc vozidiel.

Spojili sa
trojica nemeckých výrobcov prémi-
ových vozidiel sa po prvý raz spojila. 
automobilky bmW, audi a mercedes spo-
ločne odkúpili mapovú sekciu nokie, 
pričom na jej vlastníctve majú rovnaký 
podiel. mapy nokia here môžu zohrá-
vať veľkú úlohu pri vývoji samojazdiacich 
vozidiel.

Veľká šelma

Silák na asfalte
premiéra luxusného terénneho Jaguaru pokrsteného ako 

F-pace je čoskoro tu. hoci ide takmer o dvojníka land 
roveru Discovery, Jaguar nie je určený na jazdu po pie-

sočných dunách, ale na ozdobu mestského asfaltu.  
Do prednej časti F-pace budú montované všetky motory 
používané u land roveru, avšak podľa rozhodnutia stra-

tégov marketingu bude špičku predstavovať 3,0 litrový 
motor v6 s 380-koňovým výkonom.

späť k prírode

Tlačí, či netlačí?
prvou zvláštnosťou francúzskeho motocyklu e-raw je, že má 
elektrický pohon. tou druhou je, že ho vybavili veľmi zvlášt-
nym atraktívnym sedadlom vyrobeným z dreva. tvorí ho až 
80 vrstiev drevených dýh. o nosnosti tejto chúlostivej časti 
motocykla síce nie sú žiadne údaje, ale nepochybne tvorí 
jeho dušu. okrem sedadla je prototyp motocykla e-raw 
skonštruovaný z tradičných materiálov.

základný model

Radosť pre skromných
podľa dobrého zvyku značiek kategórie prémium, automobilka lexus 
svojho času predstavila rc kupé rovno s 5,0 litrovým špičkovým moto-
rom v8. teraz nastal čas urobiť radosť tým, pre ktorých to bolo  
z akýchkoľvek dôvodov príliš. po menšom preladení má základný 
model rc 200t namontovaný turbomotor z Suv vozidla nX, a tak je 
teraz schopný odovzdať pri 5800 otáčkach 245-koňový výkon a 340 
nm krútiaceho momentu. tento základný typ teda nie je jednoduchým 
základným typom. 

správy o autách
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automobilka Volkswagen uviedla na trh tretiu 
generáciu vozidla touran. V porovnaní so svojím 
predchodcom je oveľa väčšie a tvrdo konkuruje 
Citroënu Grand C4 Picasso a Fordu C-max Grand. 

priestoru
víťazstvo

7-miestne kompaktné 
MPv vozidlá

Volkswagen touran – Väčší, avšak ľahší
nový touran je prvým mpv vozidlom volkswagenu, postaveným na plat-
forme mQb. znamená to, že je diametrálne odlišný od svojho predchodcu. 
vďaka mQb platforme je inovovaná verzia touranu o 130 mm dlhšia, pričom 
z tejto nadstavenej dĺžky až 113 mm pripadá na vzdialenosť náprav. interiér 

je teda ešte priestrannejší. mpv je dostupné v troch úrovniach výbavy – 
trendline, comfortline, highline a dá objednať v päť- a sedemmiestnej ver-
zii. napriek tomu, že je nový touran o 62 kilogramov ľahší, jeho motory sú 
silnejšie, avšak spotreba nižšia. batožinový priestor najväčšieho mpv vo 
svojej kategórii je veľkorysý a uloženie nákladu uľahčujú viaceré premys-
lené systémy. Sedadlá sú nastaviteľné, sklopiteľné, zložiteľné a vybera-

teľné, pričom stredné sedadlo v druhom rade sa dá prerobiť na stôl.  
v oblasti bezpečnostnej výbavy touran už dosiahol na prémiový segment.  

Ford C-max Grand – Úspešný redizajn
automobilka Ford vlani na jeseň predstavila upravenú verziu druhej gene-
rácie vozidla c-max grand. popri atraktívnej prednej časti redizajn prinie-
sol aj kvalitnejšie materiály, lepšie vypracovanie detailov a modernejšiu 
technológiu. v prípade väčšej verzie (grand), ktorá sa dá objednať až so 

siedmymi sedadlami, zostali zachované zadné posuvné dvere a inte-
riér sa dá vďaka osobitným sedadlám výborne kombinovať. vyslovene 
tichý c-max grand je naďalej veľmi príjemne ovládateľným autom,  
za čo vďačí okrem výborných motorov aj presnému riadeniu a pev-
nému podvozku. o pohodlie sa okrem iného stará miltimediálny sys-
tém Sync2, alebo aj voliteľné hands-free otváranie dverí batožino-

vého priestoru. túto výbavu je možné použiť tak, že nohou urobíme 
menší pohyb pod zadným nárazníkom.

Citroën Grand C4 Picasso – moderná tradícia
Svet môže ďakovať za rozvoj mpv vozidiel francúzskemu automobilovému 
priemyslu a druhá generácia vozidiel grand c4 picasso sa verne drží tra-
dície. praktické rodinné auto je vybavené úspornými motormi a jeho 
interiér je vďaka veľkorozmerným zaskleným plochám príjemne pre-
svetlený. Svetelnosť sa dá ešte viac zvýšiť panoramatickou stre-
chou, dodávanou na objednávku. na modernej prístrojovej doske 
dve obrazovky plne nahrádzajú množstvo tlačidiel, ich používanie 
si však vyžaduje zvyk. v interiéri so siedmimi miestami konštruk-
téri pamätali na veľké množstvo menších či väčších odkladacích 
priestorov. tri zadné sedadlá sa dajú oddelene presúvať a kombino-
vať. ku každému patrí aj vlastný sklopiteľný stolík. batožinový priestor 
je komfortný a batožina sa dá nakladať veľmi pohodlne.

svet áut
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Ford C-max Grand
dĺžka  .......................................... 4519 mm
Šírka  .........................................  1828 mm
Výška  ......................................... 1642 mm
Vzdialenosť náprav  .................. 2788 mm
batožinový priestor  ....  475/1867 litrový
Výber motorov ... 4 benzínové, 2 dieselové
Výkon  ......................................  100–150 k
Priemerná spotreba  ... 4,6–6,8 l/100 km
základná cena:  ...... 19.500–32.500 eur

Dizajn
c-max grand získal  faceliftom pozme-
nenú prednú časť, ktorá zapadá do aktu-
álneho dizajnu značky, a k tomu aj denné 
leD svetlá. Spolu s týmito úpravami 
pôsobí vzhľad auta silnejším a robustnej-
ším dojmom, než konkurenčné vozidlá. 

výbava
už aj základný spomedzi dvoch úrovní 
výbavy – trend, titanium –  obsahuje 
všetko dôležité príslušenstvo pre pohod-
lie a bezpečnosť. vo voliteľnej výbave sa 
nachádzajú navigačný systém s 8-pal-
covou dotykovou obrazovkou, adaptívny 
tempomat, kontrolný systém hluchého 
priestoru a parkovací asistent.

Motor
k vozidlu c-max si môžeme zvoliť 100 
alebo 125 koňovú verziu 1,0 litrového 
ecoboostu vyhláseného už viackrát za 
motor roka. v ponuke benzínových moto-
rov sa nachádza ešte aj 150, resp. 180 
koňová verzia 1,5 litrového motora 
ecoboost. z dieselových sú k dispozícii 
1,6 litrový a 120 koňový a 2,0 litrový  
a 150 koňový motor. 

Volkswagen touran
dĺžka  .......................................... 4527 mm
Šírka  .......................................... 1814 mm
Výška  ......................................... 1628 mm
Vzdialenosť náprav  .................. 2791 mm
batožinový priestor  ....  743/1980 litrový
Výber motorov   3 benzínové, 3 dieselové
Výkon  ......................................  110–190 k
Priemerná spotreba  ... 4,2–5,9 l/100 km
základná cena:  ......  21.111–32.221 eur

Dizajn
predné a zadné previsy karosérie, ktorá 
je väčšia, ale zároveň športovejšia než 
u jej predchodcu, posilňujú nielen dyna-
mický vzhľad, ale umožňujú aj nové vyu-
žívanie priestoru. pre cestujúcich zostáva 
viac miesta nad hlavou a väčší batoži-
nový priestor.

výbava
Sedem airbagov, elektronický diferenciál, 
asistent rozjazdu do kopca, elektronická 
ručná brzda, klimatizácia, multimediálny 
systém s farebným dotykovým displejom 
– už aj základná výbava naznačuje, že 
nový touran si vytýčil pre seba prémiovú 
kategóriu. 

Motor
Dva základné motory – 1,2 litrový benzí-
nový a 1,6 litrový dieselový – majú rov-
naký, 110 koňový výkon. Do ponuky benzí-
nových motorov patrí ešte aj 1,4 litrový  
a 150 koňový, resp. 1,8 litrový a 180 
koňový motor tSi, kým 2,0 litrový dieselový 
motor je možné objednať v 150, resp. 190 
koňovej verzii. Dva najsilnejšie motory je 
možné kombinovať len s prevodovkou DSg. 

Citroën Grand C4 Picasso
dĺžka  .........................................  4597 mm
Šírka  .........................................  1826 mm
Výška  ........................................  1638 mm
Vzdialenosť náprav  .................  2840 mm
batožinový priestor  ....  645/1843 litrový
Výber motorov  ....................... 2 dieselové
Výkon  ......................................  120–150 k
Priemerná spotreba  ... 3,9–4,4 l/100 km
základná cena:  ......  26.648–32.972 eur 

Dizajn
auto s charakteristickou prednou časťou 
ešte aj dnes vzbudzuje na uliciach a ces-
tách zaslúženú pozornosť. Jeho dizajn 
je osobitný nielen na prvý, ale aj druhý 
pohľad. k vyváženému vzhľadu auta pri-
spieva aj jeho silueta, ktorá je moderná 
v každom detaile, a tiež zadná časť 
karosérie.

výbava
základná cena modelu predávaného  
v dvoch úrovniach – intensive, exclusive 
– je vyššia než u konkurencie, dostaneme 
v nej však dvojzónovú klimatizáciu, 7-pal-
covú dotykovú obrazovku a 12-palcový 
digitálny displej, navigačný prístroj, 17-pal-
cové disky kolies, kožený volant, parko-
vací senzor, asistenta rozjazdu do kopca, 
či hmlové svetlá svietiace do zákruty. 

Motor
picasso je dostupný s dvoma dieselovými 
jednotkami. k 1,6 litrovej a 120 koňo-
vej základnej verzii prináleží šesťstup-
ňová manuálna prevodovka. okrem toho 
k 2,0 litrovému a 150 koňovému motoru 
bluehDi je možné objednať aj šesťstup-
ňovú automatickú prevodovku.

svet áut
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m
odel Sport Quattro mal premiéru na konci roku 

1983 a v automobilke z neho vyrobili v priebehu 

niekoľkých mesiacov 214 kusov. v sériovej verzii 

vozidla sa nachádza 306-koňový turbomotor s objemom 

valcov 2133 cm3, ktorý vyženie rýchlosť na 100 km/h  

za 5 sekúnd. to je ešte aj dnes úctyhodný výsledok. pre 

nedostatok času karosérie sériových modelov áut nala-

kovali skôr, než si zákazníci mohli vybrať sami. a tak sa 

nakoniec vyrobilo 128 červených, 48 bielych, 21 mod-

rých, 15 zelených a 2 čierne. z tohto počtu automo-

bilka uviedla na trh 175 vozidiel, 20 kusov darovala špor-

tovému klubu a zvyšok používala ako testovacie autá. 

nakoľko rely verzia nemala žiadne obmedzenia tlaku v 

turbodúchadle, prvé pretekárske vozidlá dosiahli 450 

koňový výkon, kým posledné verzie vyrobené v roku 1986 

dosiahli až 600 koňový výkon. pre porovnanie, dnešné 

špičkové rely vozidlá majú len polovicu tohto výkonu. 

takéto stroje za päť sekúnd nielenže zrýchlili na rýchlosť 

100 km/h, ale dokázali aj extrémne rýchlo zabrzdiť na 

nulu. podľa odborníkov je až 90 percent zo 175 vozidiel 

Sport Quattro, ktoré sa dostali na trh, stále schopných 

prevádzky. ako beží čas, cena týchto vozidiel neustále 

narastá. v januári tohto roku sa na dražbe americkej 

aukčnej spoločnosti auctions v štáte arizona predala 

jedna biela verzia za 400 tisíc dolárov. Farba karosé-

rie má význam aj z toho dôvodu, že hodnota dvoch origi-

nálnych čiernych verzií auta je, samozrejme, ešte vyššia. 

Svojho času obe vzácne autá dostali vedúci predstavite-

lia automobilky audi, tie však odvtedy opakovane zme-

nili majiteľov. podľa odborníkov príde čas, keď bude 

audi Sport Quattro súperiť na poli veteránskych áut so 

značkou bugatti. Dôvod? má na to všetky predpoklady. 

vynikajúca technika je v tomto prípade spojená s exklu-

zivitou a bezchybným renomé na pretekoch. čas pracuje 

pre auto so štyrmi krúžkami na prednej maske,  

ktoré malo svoju premiéru pred 32 rokmi. 

Priamo zo štrkopieskových ciest

história betónového torpéda, ktoré si vybudovalo kultové 

postavenie, splýva s jedným z najvzrušujúcejších období 

rely pretekov – s rokmi 1982 až 1986, keď Quattro vyčí-

ňalo na štrkopieskových cestách. zavedenie skupiny b 

pre autá jazdiace na majstrovstvách sveta v rely si vynú-

tilo prechod automobilového priemyslu na výrobu auto-

mobilov s pohonom všetkých 4 kolies, a tak pre účely 

pretekov už boli k dispozícii až tri kategórie pretekár-

skych vozidiel. Do skupiny n boli zaradené sériovo vyrá-

bané autá, do skupiny a sa dostali upravené pretekárske 

Legendárne audi sport Quattro ešte aj dnes 

ponúka zážitok rely pretekov na bežných cestách. 

zanedbateľná nie je ani farba laku.

Rely
na cestách

Audi Sport 
Quattro

automobilová história
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vozidlá vyvinuté zo sériových modelov, kým do novej 

kategórie b sa dostali rely vozidlá bez akýchkoľvek obme-

dzení. v tejto poslednej kategórii získala automobilka audi 

príležitosť nasadiť vozidlá s pohonom všetkých štyroch 

kolies. o debut sa postaralo Quattro coupe v roku 1980, 

ktoré sa čoskoro stalo „ochrannou známkou“ značky.

navyše, pre homologizáciu rely vozidiel v skupine b bola 

základnou podmienkou pre štart produkcia minimálne 

200 kusov cestných vozidiel. znamenalo to, že výrobcovia 

nemuseli vyvíjať svoje autá úpravou sériových vozidiel, 

ale opačne – relly automobily dostali normálne evidenčné 

čísla a mohli vyraziť na cesty. a tam sa začala hviezdna 

kariéra automobilov audi Sport Quattro, ktoré sa odvtedy 

stali legendou.

Karoséria z ultraľahkých materiálov

nemci najprv upravovali základné Quattro tak, aby zod-

povedalo kritériám novej kategórie pretekov. príliš ťažká 

karoséria a horšia ovládateľnosť nedokázali konkurovať 

vozidlám ako lancia 037, ktorá bola postavená ako rely 

vozidlo špeciálne pre pretekársku skupinu b.

preto sa automobilka audi v roku 1983 rozhodla, že na 

štart postaví celkom nové auto. konštruktéri mali na to 

rok. aby zlepšili jazdné vlastnosti v zákrutách,  skrátili 

v Quattre vzdialenosť náprav o 32 centimetrov a prvky 

karosérie vytvorili z ultraľahkých materiálov, ktoré sa 

vtedy vyskytovali len veľmi zriedkavo.

silná skupina

pretekárska skupina b, ktorú nelimitovali 

žiadne obmedzenia, fascinovala pilotov aj 

divákov šialenou rýchlosťou. tá však spô-

sobila aj jej koniec. na pretekoch korzika 

rely v roku 1985 mal taliansky prete-

kár attilio bettega smrteľnú nehodu za 

volantom vozidla lancia 037, kým v roku 

1986 v portugalsku domáci pretekár 

Joaquim Santos s vozidlom Ford rS200 

vyletel medzi divákov a usmrtil troch ľudí. 

tragédie spôsobili, že skupina b bola 

nenávratne zrušená. 

1984 – rok úspechu

pre pretekársku verziu vozidla Sport 

Quattro bol rok 1984 rokom úspechu. 

značka so štyrmi kruhmi sa vtedy spo-

jila s takými slávnymi pilotmi, akými boli 

Stig blomqvist, hannu mikkola, michèle 

mouton a Walter röhrl, ktorí pre audi zís-

kali titul majstra sveta pre konštruktérov, 

kým blomqvist navyše získal prvenstvo 

aj u pilotov. konkurencia však nespala 

a v nasledujúcich dvoch rokoch tituly 

získala automobilka peugeot. vozidlo 

Sport Quattro však dosiahlo ešte jeden 

významný úspech. Francúzka michèle 

mouton v roku 1985 dosiahla s týmto 

vozidlom prvenstvo na pretekoch jazdy do 

kopca pikes peak v americkej arizone.

automobilová história
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Hyundai  
i10 lPG

Prečo vôbec?
malé mestské vozidlá sú segment, v ktorom sa chce pred-
viesť každá automobilka. veľké peniaze však do neho 
neinvestujú. Dôvod? autá tejto kategórie sú kupované 
väčšinou ako druhé do rodiny, najčastejšie iba na jazdu 
po meste. preto v nich dominujú najmä dizajnové prvky, 
ktoré konkrétnu značku odlíšia a zvýraznia. treba pove-
dať, že hyundai i10 do tejto skupiny nepatrí a z radu kon-
kurentov vyčnieva hlavne svojimi jazdnými vlastnosťami. 
vozidlo sme testovali so zuzanou Forrai, ktorá ako matka 
troch detí presne vie, prečo mať v rodine druhé malé 
auto. „vlastníme silné rodinné kombi, na ktorom jazdí 

hlavne môj manžel. veľmi by sme potrebovali druhé auto, 
ktoré by som využívala na rozvoz detí do škôlky a vybavo-
vanie denných nákupov. preto som sa potešila, že môžem 
vyskúšať práve toto malé a milé autíčko,“ hovorí zuzana. 

dizajn
Fluidný dizajn i10 je vďaka novým, odvážnym a elegant-
ným líniám športovejší a modernejší. Jeho predchodca 
bol akousi sivou myškou a automobilka to teraz trochu 
napravila. toto auto si ale nikto nekupuje pre potešenie 
z dizajnu. interiéru niet čo vytknúť. hoci vás všade obklo-
puje plast, nepôsobí príliš lacno. rôzne farebné varianty, 
z ktorých si môžete vybrať, vnesú do interiéru trochu hra-
vosti. „batožinový priestor má 252 litrov, čo nie je príliš 

aj keď niektoré automobilky intenzívne pracujú na 
elektromobiloch, dnes je reálnou konkurenciou benzínu  
a dieselu iba LPG. Hyundai stavil na tento typ paliva a viaceré 
svoje modely vyrába s LPG pohonom. Vyskúšali sme, ako  
sa darí najmenšiemu z nich. 

do mesta
ideálny 

čitateľský test
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motor:  benzínový trojvalec
objem valcov: 998 cm3 
maximálny výkon: 49,3 kW/6200 ot
maximálny krútiaci moment: 90,2 nm/3500 ot
rozmery – dĺžka/šírka/výška: 3665/1660/1500 mm
rázvor: 2385 mm
najvyššia rýchlosť: nad 184 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h): 11,6 s
priemerná spotreba: 5,1 /100 km, lpg 6,5
meranie Š&e: 5,5 l/100 km 
cena modelu od: 7999 euro s Dph
cena skúšaného modelu: 9900 euro s Dph

Odporúčame
MOL Dynamic Prima 5W-40

Hyundai i10 LPG

Partnerské servisy slovnaftu:
HoFFer s.r.o. - chevrolet; marioL Kn s.r.o. - 
Subaru; riVaL Car spol. s r.o. - peugeot; eKoauto 
s.r.o. bardejov - hyundai; autosPoL VLasatÝ 
s.r.o. Košice - Seat, Škoda; aVion s.r.o. Žilina - 
Subaru; omnia motors - honda; topcar machánek - 
Škoda a vW; autotechnika, s.r.o. - Škoda, hyundai, 
mitsubishi.

dôležitejšie prvky výbavy
manuálna klimatizácia, antiblokovací systém abS +  
ebD, stabilizačný systém eSp + manažment  stability 
vozidla vSm, elektrický posilňovač riadenia,   
automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde, rádio   
s mp3 + rDS + auX + uSb, elektricky ovládané  
a vyhrievané vonkajšie zrkadlá, predné denné svetlá

veľa, ale na denný nákup stačí. ak by ste potrebovali viac 
miesta, po sklopení zadných sedadiel máte k dispozícii 
vyše tisíc litrov, a to už musí stačiť každému,“ konštatuje 
zuzana. predné sedadlá sú veľmi pohodlné aj na dlhšie 
cesty, no iba pre človeka priemerného vzrastu. Sedieť na 

zadnom sedadle by bolo aj pre neho utrpením. nečudo. 
zadný rad bol totiž naplánovaný pre deti. 

Jazdné vlastnosti
trojvalcový benzínový motor, ktorý poháňa toto autíčko, 
nie je žiadne žihadlo, ale nikto to od neho neočakáva. Do 
mesta je však ideálne. má dostatočný odpich, svižne rea-
guje na plyn, veľmi dobre sa s ním parkuje, a vďaka tuhej 
náprave znáša dobre aj mestské hrboľaté asfaltky. v kufri 
je namiesto rezervy namontovaná 27-litrová nádrž na 
lpg. S plnou sme prejazdili okolo 250 kilometrov  
a prepli sme ju pri zasvietení rezervy. čiže pár kilogramov 
plynu v nej určite zostalo. prepínanie medzi typmi moto-
rových palív je úplne plynulé, auto však vždy štartuje na 
benzín. o stave paliva v jednotlivých nádržiach informujú 
dva samostatné analógové ukazovatele pri tachometri.  
Je to celé veľmi prehľadné a pekné, nie ako pri dodatočne 
montovaných systémoch. na jazdných vlastnostiach necí-
tiť rozdiel, či motor čerpá lpg alebo benzín. 

na záver
hyundai i10 je malé šikovné auto do mesta bez akých-
koľvek nepotrebných dizajnových prídavkov. kórejská 
automobilka vyrobila model, ktoré má primárne slúžiť 
jedinému cieľu – lacnej jazde. cena je nastavená tak, 
že nezaťaží peňaženku rodiny, avšak môže byť dobrým 
pomocníkom. vďaka kombinácii s lpg môžu náklady na 
jazdu utešene klesať. Je však na každom zvlášť, aby si 
vyrátal, kedy sa mu vráti tých približne 1000 eur,  
o ktoré je tento model v porovnaní s klasickou  
benzínovou verziou drahší.

čitateľský test
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na plný úväzok

Jej deň vyzerá, akoby mal 48 hodín. Hoci vždy 
pracuje paralelne na niekoľkých projektoch, 
vyžaruje veľa pozitívnej energie. ako popredná 
slovenská speváčka hudobne vzdeláva svoje okolie, 
ale rada si zahrá aj v divadle, či vo filme. zároveň je 
mamou dvoch malých detí. Lucia Lužinská.

Džez
tváre z obálky
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Štýl&elán:  Ste vyštudovaná herečka, ale venujete sa 
aj spevu. Kam sa zaraďujete vy sama?
Lucia Lužinská: niekedy sa sama seba pýtam, načo 
som študovala dve školy, z ktorých mám v podstate 
rovnaký diplom. ale toto je iba na pousmiatie sa. 
vždy som chcela študovať hudbu, no na Slovensku 
sa okrem klasického spevu iné zameranie, naprík-
lad populárny spev  študovať nedá. herectvo ma 
lákalo, ale k spevu som mala bližšie, veď som spi-
evala od malička – v školskom aj kostolnom zbore, 
školskej rockovej kapele, aj tanečnej kapele. vedela 
som, že trendom sú muzikály, a tak som očakávala, že 
na vŠmu sa budeme veľa venovať aj spevu. Dostala 
som sa do ročníka martina hubu a emílie vášáryovej. 
boli sme dosť silný ročník, celé ma to tam opan-
talo a počas štúdia som sa venovala menej hudbe 
a viac herectvu. keď som skončila školu, už ma to 
neťahalo k muzikálom, ale chcela som sa venovať 
činohre, a zároveň robiť autorskú hudbu. zakotvila 
som v radošinskom naivnom divadle. tam bol Janko 
melkovič, ktorý do veľkej miery písal hudbu šitú na 
konkrétnych hercov. a tak som hrala niekoľko rokov v 
rnD a hosťovala v rôznych divadlách. keď som svoje 
prvé hudobné nahrávky začala posúvať do rádií, reak-
cie boli typu „bože, ďalšia spievajúca herečka.“ bola 
som zarazená z otázok, prečo vlastne spievam, keď 
som herečka. Darmo som vysvetľovala, že aj brabara 
Streisand spieva aj hrá, a nikto to nerieši.

s&L.: Tak ste si povedali, že chcete mať „papier“ ako 
dôkaz, že ste aj speváčka?
L. L.: Žila som paralelne akoby dva životy. hrala som 
v divadle, a zároveň som po večeroch spievala s klavi-
ristom v kluboch. Stále som cítila, že jedna nádoba je 
nenaplnená. chystala som sa do new yorku, kde som 
chcela brať lekcie spevu a hudby, mala som vybavené 
kontakty, dostala som víza. ale prišla do toho láska, 
z odletu do ameriky nebolo nič. môj partner je hudob-
ník, s ním som začala robiť to, čo ma baví a dostala 
som sa k hudbe, ktorá ma najviac vystihuje. partner 
začal študovať v grazi a bol zo školy nadšený. vtedy 
som si povedala, že keď mi padla amerika, skúsim 
univerzitu v grazi aj ja. Škola mala obrovský kredit, 
bola považovaná za najlepšiu v európe. mojím plánom 
bolo ísť tam tak na rok-dva a doplniť si informácie. 
nakoniec som zostala dlhšie a  školu som dokončila.

s&L.: Ako sa vám podarilo zaradiť sa späť do umelec-
kého diania na Slovensku?
L. L.: keď som sa vrátila, chýbala mi kamera, chýbalo 
mi divadlo. vtedy som sa vďaka šťastiu a náhode dos-
tala do seriálu panelák, kde som sa po dlhom čase 
na pľaci opäť stretla so svojimi spolužiakmi. pre mňa 
to bolo vzrušujúce. v porovnaní s ostatnými, ktorí už 
v tom boli roky a stali sa z nich rutinéri, ja som z toho 
mala zábavu, ako keď sa deti hrajú na indiánov. tešila 
som sa na každý deň natáčania, na to, ako nemusím 
nič menežovať, len si sadnem do kresla a niekto iný 
ma nalíči a postará sa o všetko.

s&L.: Teraz ste známa najmä ako speváčka, nechýba 
vám aj vaša pôvodná profesia – herectvo?
L. L.: bola som aktívnou herečkou, ale vždy som 
to prerušila svojimi odchodmi, či do Škandinávie, 
Japonska, alebo niekoľkoročným štúdiom v grazi. 
hrala som rok v muzikáli, natočila som v česku dva 
filmy. napriek tomu som sa zo Slovenska na nejaký 
čas stratila. medzitým nastúpila nová generácia. 
hovorí sa, že kontakty a väzby si budujete už počas 
štúdia. vytvoria sa skupiny, v rámci ktorých máte 
akési zázemie. Ja som toto zázemie nemala, alebo 
som ho načas stratila. nebola som tu, nebola som 
aktívna herečka, ktorá si buduje „pozadie“. asi ma 
nevedeli zaradiť. hudobníci si mysleli, že som spieva-
júca herečka. potom prišli cédečka, koncerty a works-
hopy a začali ma vnímať ako hudobníčku. lenže záro-
veň na mňa ľudia od filmu a divadla akoby zabudli. 
požiadala som istého režiséra, aby nám so zuzkou 

vIZItkA
lucia lužinská vyštudovala vŠmu v bratislave – odbor herectvo a 

rakúsku kunst universität v grazi, odbor džezový spev. istý čas pôso-

bila v divadlách, cestovala po Japonsku a Škandinávii. od roku 2003 

spolupracuje s kapelou all.time.Jazz, dnes boris čellár trio, s ktorou 

nahrala tri albumy. napísala a realizovala niekoľko ročníkov úspeš-

ného projektu Jazz ide do školy. Je matkou dvoch dievčat.

Džez
tváre z obálky
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kronerovou napísal hru. no otehotnela som s prvou, 
potom s druhou dcérou a museli sme to odložiť. 
chýba mi divadlo a chýba mi aj kamera, hoci príleži-
tostne si zahrám nejaké epizódne postavy. keď strá-
vite také intenzívne chvíle štúdia na škole, potom 
niekoľko rokov hráte, tak sa z toho vytvorí určitá 
závislosť. 

s&L.: Ako dvojnásobná mamička sa často vyjadrujete 
aj k téme výchovy detí, či zdravému životnému štýlu. 
L. L.: niekedy si samotní novinári vyberú tú časť z 
rozhovoru so mnou, ktorá sa im viac hodí. Spravila 
som si kurz inštruktorky jógy, mám certifikát, inten-
zívne sa tomu venujem, aj precvičujem. zdravej strave 
som sa začala venovať ešte pred narodením prvej 
dcéry. Je to dnes trend, no ja som s tým nezačala 
pre módu. ak sa však niekto na to spýta, cítim zanie-
tenie, preto o týchto veciach rada rozprávam, lebo 
sú dôležité. napríklad prísť do reštaurácie a vedieť, 
aké sú ich zdroje potravín. mala som svoju obľú-
benú, ktorá varila podľa piatich elementov a z kva-
litných surovín, ale po zmene majiteľa z toho nezos-
talo takmer nič. napriek tomu uznávam, že Slovensko 
sa mení k lepšiemu. kaviarne majú zdravý šalát, vzni-
kajú nové miesta. nie som „bio-matka“, ale nechcem 
jedlá napumpované hormónmi, antibiotikami a pes-
ticídmi a nechcem, aby v školke mojim deťom dávali 
džúsik a sladkosti. mám rada, keď je zelenina dopes-
tovaná s láskou, keď peniaze za ňu skončia vo vrec-
kách tých, ktorí ju dopestovali a keď je s láskou prip-
ravované aj jedlo.

s&L.: S vaším partnerom máte za sebou niekoľko 
úspešných projektov. Kedy vám vyjde nový album?
L. L.: toto patrí k mojim restom. prvej dcére amélii 
som zložila a naspievala pieseň, je na albume zimná 
krajina a ona tam s nami tiež džavoce. tak mám 
pocit, že by som niečo podobné rada venovala aj dru-
hej dcére viktórii. momentálne sa venujem spolu s 
partnerom mnohým kreatívnym prácam a väčšina 
je spojená s edukáciou a s deťmi. občas hosťujem 

v projekte musica medica, čo je projekt autentic-
kých zvukov a improvizovanej hudby borisa čellára a 
hudobníka rami Shaafiho. S borisom tiež vytvárame 
unikátny koncept hudobnej výchovy pre jednu školu.  
v ňom používame hudobný nástroj – wood pack, ktorý 
vyvinul boris a je špeciálne upravený, aby sa na ňom 
dali hrať piesne pomocou farieb dúhy. pre kampaň na 
podporu nepočujúcich sme nahrali krásnu pieseň Si 
perfektný. Ja sa venujem aj joge a s psychologičkou 
a koučkou Dagmar Sliackou robíme zaujímavý works-
hop prezentačné zručnosti. Samozrejme, že aj spie-
vam, bez toho by som nevedela existovať. Spievam 
si doma s deťmi, vystúpila som v projekte multivízia, 
na jeseň ma čaká koncert v paríži. túžim nahrať ďalší 
album. ale teraz, keď sú deti malé, viac sa zameria-
vam na workshopy a edukáciu. naším cieľom je pod-
poriť lásku k hudbe, rozšíriť obzory. nemusí byť z kaž-
dého hudobník, ale chceme prispieť k tomu, aby z detí 
vyrástli ľudia, ktorí nebudú mať problém ísť na operu, 
džez alebo koncert klasickej hudby. 

väčšina našej 
momentálnej 

práce je spojená s 
edukáciou a deťmi. 

naším cieľom je 
podporiť lásku 

k hudbe, rozšíriť 
obzory.

tváre z obálky
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významná transakcia zahŕňa 41 
čerpacích staníc na Slovensku 
a 125 čerpacích staníc v českej 

republike. v súvislosti s ňou zmenia 
čerpacie stanice agip v obidvoch kra-
jinách svoju značku. kým v českej 
republike to budú prevažne čerpacie 
stanice mol, na Slovensku budú mať 
značku Slovnaft. „čerpacie stanice sa 
stanú súčasťou našej novej maloobchodnej koncep-
cie,“ povedal viceprezident Skupiny mol  pre maloob-
chod lars höglund. táto koncepcia mení čerpacie sta-
nice z indiferentného „priemyselného“ tankovacieho 
miesta na priateľské prostredie s dobrou atmosférou 
a ponukou takého tovaru a služieb, aké chcú súčasní 
zákazníci.
na Slovensku bude Skupina mol teraz prevádzkovať 
viac ako 250 čerpacích staníc pod značkou Slovnaft. 
proces zmeny značky novo nadobudnutých čerpacích 
staníc sa začne na jeseň 2015 a ukončený by mal  
byť v roku 2016.
po aktuálnej transakcii a nedávnom prevzatí čerpa-
cích staníc lukoil v českej republike, ktoktoré sa usku-
točnilo koncom roka 2014, bude mať mol v česku 
sieť 316 čerpacích staníc. Skupina mol tiež pokračuje  

Viete, že…
–  Skupina mol, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť 

so sídlom v maďarsku, pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta 
a zamestnáva tam takmer 29 tisíc ľudí?

–  okrem vyhľadávania a ťažby ropy a zemného plynu prevádz-
kuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v maďarsku, 
na Slovensku a v chorvátsku?

–  vlastní sieť viac než 1900 čerpacích staníc v 12 štátoch stred-
nej a juhovýchodnej európy?

–  kľúčovou spoločnosťou Skupiny mol je bratislavský Slovnaft, 
zameraný na spracovanie ropy, veľkoobchodný a maloob-
chodný predaj motorových palív?

 Sieť čerpacích 
staníc sa rozrástla

v rebrandingu čerpacích staníc, aby postupne zjed-
notila svoju českú sieť pod dvoma značkami – mol a 
pap oil. Do konca roka plánuje ponúkať palivá a služby 
na viac ako 80 čerpacích staniciach mol v českej 
republike, vrátane 44 bývalých čerpacích staníc lukoil.

Čerpacie stanice agip na slovensku sa premenujú na 
slovnaft. akvizíciu obchodných aktivít spoločnosti eni 
nielen na slovensku, ale aj v Českej republike ukončila 
skupina moL teraz v lete. týka sa aj maloobchodnej 
siete s pôvodnou značkou agip.

na domácej pôde
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pozrite si video z otvorenia predajne Fresh 
corner na čerpacej stanici v bratislave na 
youtube – sLoVnaFt tV.

  – dobroty aj od 
domácich výrobcov

Fresh Corner

zatiaľ ich je zopár, ale pribudnú ďalšie. predajne 
Fresh corner na čerpacích staniciach Slovnaft vám 
po celom Slovensku ponúknu dobrú kávu, chutné 

občerstvenie, aj potraviny. ušetríte čas a pri bežnom 
nákupe potravín do domácnosti si budete môcť vybrať  
z produktov lokálnych producentov.
novú koncepciu Fresh corner Slovnaft slávnostne  
otvoril na čerpacej stanici v bratislavskej záhorskej 
bystrici. „pekné, voňavé, chutné“, hodnotili návštevníci, 
ktorí si prišli pozrieť úplne zmenený interiér čerpacej  
stanice medzi prvými. 

nový dizajn predajne je naozaj príjemný 
a ponúkaný sortiment umožňuje zákazní-
kom pohodlný nákup. to však nie je všetko. 

„chceme byť nielen jednotkou 
v predaji palív, ale aj význam-
ným maloobchodným predajcom, 
ktorý vie neustále zlepšovať svoje 
služby. naším ďalším zámerom je 
ponúknuť na čerpacích staniciach 
Slovnaft sortiment produktov od 
lokálnych výrobcov,“ hovorí timea 
reicher, členka predstavenstva 
Slovnaftu a riaditeľka pre malo-
obchod. malí domáci producenti 
sa tak budú môcť spojiť s veľkou 
domácou spoločnosťou a využí-
vať jej sieť predajných miest.

Slovnaft pri budovaní ďalších predajní Fresh corner 
zohľadní, samozrejme, odlišné očakávania zákazníkov. 
tie sú logicky iné na diaľničných čerpacích staniciach pri 
tranzitných ťahoch, iné priamo v mestách a iné vo vidiec-
kych oblastiach. v centrách miest a v blízkosti aglome-
rácií čerpacia stanica do istej miery nahrádza večierky, 
najmä ak je prevádzka otvorená 24/7 – a práve tam budú 
aj predajne potravín. 
ak cestujete po strednej európe, s príjemným interié-
rom predajní Fresh corner a chutnou ponukou sa môžete 
stretnúť nielen na Slovensku. Skupina mol ho uvádza aj 
v ďalších štátoch, kde pôsobí. Fresh corner už nájdete na 
čerpacích staniciach v maďarsku, Srbsku a českej repub-
like. ich spoločným mottom je: zastavte sa u nás, pochut-
najte si na dobrotách, cíťte sa tu príjemne – a príďte zas.

Viceprezident pre maloobchod Skupiny MOL  
Lars Höglund a riaditeľka pre maloobchod Slovnaft, a.s., 
Timea Reicher slávnostne uviedli Fresh Corner do 
života na čerpacej stanici v Bratislave

na domácej pôde

september 2015 | štýl&elán |  17



lacul Vidraru

Sibiu

braȘoV

tÂrgoViȘte

Poienari

cÂrţişoara

curtea de argeş

7c

magistrály, ktorá bola za čias komunizmu 
považovaná za jeden z najväčších výdobyt-
kov systému, je dnes medzinárodná atrak-
cia. transfagarašskú magistrálu, čiže štátnu 

cestu odbočujúcu z európskej trasy e68 vybudovanú 
v rokoch 1970 až 1974, vyhlásili v programe top gear 

televíznej stanice bbc za naj-
lepšiu trasu pre motorové 
vozidlá na svete. Jeremymu 
clarksonovi a spolucestujú-
cim moderátorom sa najviac 
páčili serpentínové úseky, 
avšak transfagarašská 
magistrála nie je o lovení 
zákrut. hlavným ťahákom 
je neuveriteľne nádherná 
príroda. 

transfagarašská magistrála

kým nastane jeseň, stihneme ešte objaviť málo  
známe krásy rumunska. v poslednej časti seriálu  
o najkrajších európskych autotrasách zavítame  
na transfagarašskú magistrálu.

cesta vedie pomedzi najvyššie štíty Južných 
karpát, má dĺžku 147 km a vinie sa medzi 
mestami curtea de argeş a cârţişoara. má 830 
väčších či menších mostov, 27 viaduktov 5 tune-
lov v kúzelnom prírodnom prostredí v okolí jazera 
bilea a umelého jazera vidraru. pri výstavbe cesty 
sa spotrebovalo 6520 ton dynamitu, pričom na 
razenie najdlhšieho tunela v rumunsku, 887 met-
rov dlhého priechodu capra-bilea sa použilo 20 
ton trhaviny. nakoľko na trase, ktorá sa šplhá 
až do výšky 2042 metrov je odpratávanie snehu 
nemožné, transfagarašská magistrála 
je po celej dĺžke otvorená len cez leto. 
Úseky situované vo veľkých výškach 
sa spravidla uzavrú v strede októbra. 
aby sme si mohli magistrálu užiť bez veľ-
kej premávky, oplatí sa vyraziť hneď po 
východe slnka. 

Z

romÂnia

kamzíkov
a

V krajine

rysov

cestovanie



1

2

4

3

Curtea  de  Arge
mesto bolo kedysi dávno hlavným mestom valašska  
a má veľa sakrálnych historických pamiatok. kostoly  
z byzantskej a postbyzantskej doby sú na zozname  
stavieb, ktoré sú čakateľmi na zapísanie do zoznamu 
kultúrneho dedičstva uneSco. najznámejším a naj-
významnejším je kláštorný kostol zo 16. storočia. 
S jeho výstavbou je spojená legenda o majstrovi 
manolovi, ktorý tam zamuroval svoju manželku. 
o tejto udalosti je zmienka aj pri studni manole. 
Druhým významným kostolom je kráľovský kostol Svätého 
mikuláša z roku 1352, ktorý je jednou z mála kompletne zacho-
vaných stredovekých románskych pamiatok európy.

Hrad Poenari
podľa starej povesti valašský vládca vlad 
Ţepeş nechal podkuť svoje kone podko-
vami otočenými naopak, aby tak okla-
mal prenasledujúcich turkov, a nakoniec 
našiel ochranu na hrade nad údolím. 
Strážnu vežu,  ktorú dal postaviť vojvoda 
negru, prebudoval vlad Ţepeş na hrad s 
pozorovacou a ochrannou funkciou, ktorý 
sa neskôr stal jeho druhým domovom. 
historická pamiatka sa nachádza osem 
kilometrov od jazera vidraru a je obľúbe-
ným miestom turistov. z tohto miesta 
sa otvára nádherný panorama-
tický výhľad na údolie rieky 
argeş. 

Jazero a vodopád Bâlea
ľadovcové jazero vo výške 2034 metrov je od jazera vidraru vzdia-
lené len 45 kilometrov a turisti ho milujú aj vďaka tomu, že po 
jesennej uzávierke transfagarašskej magistrály je dostupné lanov-
kou premávajúcou od vodopádu bâlea. najväčší kaskádovitý vodo-
pád rumunska má 60 metrov a nachádza sa v 1200-metrovej 
výške medzi štítmi moldoveanu a negoiu. Jazero leží uprostred 
180-hektárového národného parku, ktorý je domovom vzácnych 
druhov rastlín a živočíchov. Sú medzi nimi plesnivec alpínsky, kam-
zík, rys či orol skalný

Jazero Vidraru
počas jazdy autom po 166 metrov vysokej a 305 metrov dlhej 
hati je výhľad na jazero dych vyrážajúcim zážitkom. Jazero 
vzniklo zadržiavaním vody rieky argeş v roku 1965, má dĺžku 14 

kilometrov a v najvzdialenejších bodoch dosahuje šírku 
2,2 kilometra. na výstavbu hate sa použilo 930 tisíc 

kubických metrov betónu. Skutočnosť, že ju nepoškodilo 
ani ničivé zemetrasenie v roku 1977, je pre inžinierov a 

staviteľov najväčšou pochvalou. 

Cesta tragédií
transfagarašská magistrála je nielen dôkazom inžinierskej vynaliezavosti a heroickej práce staviteľov, ale zároveň je symbolom neľudskosti komunistic-kého režimu. pri budovaní tejto cesty pri-šlo o život viac sto robotníkov. oficiálne údaje z tých čias spomínajú „len“ 40 prí-padov úmrtia, ale podľa archívnych hlá-sení sa tam stalo omnoho viac tragédií. predchádzali im tragédie pri výstavbe hrádze vidraru, kde zahynulo okolo 400 vojakov a robotníkov.

romÂnia

cestovanie
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základnou požiadavkou kladenou na bioprodukty je, aby 
pochádzali z kontrolovaného ekologického poľnohos-
podárstva – rastlinného alebo živočíšneho. rastliny 

sú pestované prírodne a zvieratá nie sú kŕmené  žiadnymi 
syntetickými alebo toxickými živinami. aj živiny dopĺňané do 
pôdy pochádzajú z hnojiva organického pôvodu. pri pesto-
vaní rastlín je základnou požiadavkou aj to, aby pôda bola 
„nedotk-nutá“. znamená to, že sa na nej pri obrábaní tri roky 
nepoužívali žiadne chemikálie. biohospodárenie zásadne 
zabraňuje premnoženiu škodcov, a ak ich predsa len treba 
ničiť, robí sa to prirodzeným spôsobom, pomocou rastlinných 
listov. tento spôsob pestovania a chovu si z dôvodu nižšej 
výnosnosti  vyžaduje vyššie náklady. označenie potvrdzujúce 
ekologické hospodárenie smú mať len tie výrobky, ktorých 
bio-pôvod dokážu výrobcovia potvrdiť certifikátom.  

na etiketách výrobkov pochádzajúcich z ekohospodárstiev 
musia byť vyznačené nasledovné údaje:

  presný názov výrobku
  meno a adresa výrobcu alebo distribútora
  u výrobkov treba hľadať nasledovné údaje: označenie 

poukazujúce na pôvod bioproduktu „bioprodukt“/„výro-
bok pochádzajúci z ekohospodárstva“

  kódové číslo kontrolného orgánu podľa nariadenia  
č. 834/2007/eS.

  v prípade baleného tovaru logo "eurolist" 
  označenie miesta pestovania alebo chovu poľnohos-

podárskych surovín, ktoré sa nachádzajú v zložení 
výrobku, a to nasledovne: „pochádza z územia eÚ“ / 
„mimo územia eu“

Prečo sa kontrolujú hospodárske firmy?
Skúmanie zvyškov chemikálií na ochranu rastlín, ktoré sa nachá-
dzajú v potravinách, je veľmi nákladné, a veda doteraz nedala 
úplne jasnú odpoveď, že aké medzičlánky vznikajú pri rozklade 
týchto prípravkov a do akej miery škodia zdraviu. preto je jedno-
duchšie zabrániť, aby sa chemikálie do potravy vôbec dostali. 

Domáca situácia
na Slovensku sa musia eko-farmári a výrobcovia biopotravín 
zaregistrovať  na Ústrednom kontrolnom s skúšobnom ústave 
poľnohospodárskom. Úrad im vydá osvedčenie o spôsobi-
losti a jeho držiteľ musí uzavrieť zmluvu s inšpekčným a certi-
fikačným orgánom. certifikačný orgán vydáva certifikát, ktorý 
osvedčuje bioprodukty alebo biopotraviny. ak je celá farma 
zaradená do ekologického systému, vystavuje sa certifikát na 
farmu ako celok. protokoly z inšpekčnej činnosti slúžia aj ako 
podklad pre ministerstvo pôdohospodárstva Sr pri udeľovaní 
dotácií v oblasti podpory ekologického poľnohospodárstva.

Čo znamená výraz bio? ako sa môžeme dozvedieť, či je 
výrobok skutočne bio produktom? aké kódy, písmená,  
či nápisy máme sledovať na výrobku alebo na obale?  
na túto častú otázku sme hľadali odpovede, ktoré nám  
môžu slúžiť ako všeobecné záchytné body.

nebio
Bio alebo 

ako sa to presne nazýva?

nie je to oficiálne, a napriek tomu v rovnakom výz-
name používame výrazy biohospodárstvo, ekohos-
podárstvo a organické hospodársvo. oficiálnym 
názvom bio výroby je „vyprodukované v ekologic-
kom poľnohospodárstve“.

Vzťah bio–nebio

Je zaujímavosťou, že produkty  
a suroviny, ktoré patria do kategó-
rie bioproduktov sa musia oso-
bitne skladovať a prepravovať 
mimo ostatných nebio produktov.

???
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Školský rok, všedné dni, veľký zhon –  rodičom 
zostáva na domácnosť čoraz menej času. Žiadne 
obavy. Cestoviny sa dajú pripraviť rýchlo a jedlá  
z nich sú naozaj chutné.

kreatívne
cestoviny

gastronómia
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suroviny: 200 g cestovín fusilli, 150 g tuniakovej konzervy, 3 polievkové 
lyžice olivového oleja, 1 menšia cibuľa, 3 strúčiky cesnaku, 2 kúsky zelero-

vej vňate, 2 dl suchého bieleho vína, soľ, čerstvo pomleté čierne korenie, 
5 kusov koktailových paradajok, 50 g čiernych olív.

tip Š&e:  
K tortellini sa hodí 
omáčka, avšak 
výborné sú aj 
samotné s väčším 
množstvom masla. 
Pri príprave plnky 
sa nekladú žiadne 
obmedzenia.  
na sladko, na 
slano, mäsité alebo 
vegánske – tortellini 
sú výborné so 
všetkými plnkami.

tip Š&e: Cestoviny orzo sú vlastne talianska verzia jačmenných 
krúp. Jedlo môžeme pripraviť aj ako rizoto. V takom prípade 

vodu na varenie pridávame len po troche, vždy až vtedy, keď sa 
predchádzajúca dávka vsiakla. takto bude rizoto šťavnatejšie.

Tortellini plnené syrom 
ricotta
Príprava:
1. múku zmiesime s vajcom tak, aby sme dostali homogénne, 
tvrdé a pružné cesto. 2. cesto uložíme do fólie a necháme 
asi hodinu odpočívať, zatiaľ ricottu zmiešame s parmezá-
nom a obarenými, na  pásiky pokrájanými listami špenátu, 
potom osolíme a okoreníme. 3. cesto rozvaľkáme na veľmi 
tenký plát. z cesta vykrajujeme krúžky, do stredu dáme 
kôpky špenátovej ricotty o veľkosti orechov. 4. kraje navlh-
číme vodou, aby sa nezliepali a spojíme tak, že z nich povytlá-
čame vzduch. 5. okraje môžeme ozdobiť krájačom na pirohy 
a potom 5 minút varíme vo vriacej vode. 6. v hrnci rozpus-
tíme maslo a pridáme scedené tortellini.

Šalát orzo s pestom
Príprava:
1. cestoviny orzo uvaríme v slanej vode. 2. cestoviny scedíme, ale neoplachujeme. 
necháme ich vychladnúť na izbovú teplotu a polejeme malým množstvom olivového 
oleja, aby sa nezlepili. 3. kuchynským robotom spracujeme dokopy cesnak, bazalku 
a píniové oriešky so špenátom a čajovou lyžičkou olivového oleja – prakticky je to 
pesto. 4. pesto dáme na vychladnutú cestovinu a dobre zmiešame. 5. Jemne pri-
miešame paradajky pokrájané na kocky, potom podľa vlastnej chuti pridáme parme-
zán, ocot a citrónovú šťavu, postrúhame čierne korenie a pred servírovaním ozdo-
bíme jedlo celými lístkami bazalky.

Tuniakové fusilli
Príprava:
1. cestovinu uvaríme v slanej vode, do ktorej pridáme trochu oleja. 2. cibuľu 
pokrájanú na kocky opražíme a pridáme cesnak. 3. keď začnú zaváňať, pri-
dáme zelerovú vňať, na malé kúsky pokrájané paradajky, osolíme a okoreníme 
a celé popolievame vínom. 4. keď paradajky pustia trochu šťavy, stiahneme 
z ohňa a pridáme tuniakovú konzervu. 5. Jemne miešame, aby sa paradajky 
a tuniak prehriali a potom pridáme do teplej cestoviny. 6. pred servírovaním 
posypeme čerstvou petržlenovou vňaťou a olivami.

suroviny: 50 g polohrubej múky, 50 g hladkej múky, 1 vajce, 100 g syra 
ricotta, soľ, čierne korenie, za hrsť špenátových listov, 100 g parmezánu.

tip Š&e: nemajú naše deti radi tuniaka? Jedlo môžeme pripraviť 
aj s kuracím mäsom. Pri tejto verzii kuracie prsia pokrájané na 

kocky opražíme do zlatista na cibuli, a potom pridáme zeleninu.  
z detského menu môžeme tiež vynechať víno.

suroviny: 400 g cestovín orzo, 0,5 dl octu z červeného vína, 2 polievkové 
lyžice citrónovej šťavy, 1 čajová lyžička medu, 1 dl olivového oleja,  
100 g koktailových paradajok, 3 čajové lyžičky čerstvej bazalky, 4 strúčiky 
cesnaku, 50 g baby špenátu, soľ, čierne korenie, parmezán  
podľa vlastnej chuti, 50 g píniové oriešky.

gastronómia
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tip Š&e: Vo verzii pripravovanej pre deti môžeme na „otupenie“ 
intenzívnych chutí  použiť namiesto kozieho syra viac  smotany  
a slaninu môžeme nahradiť šunkou.

suroviny: 300 g cestovín penne, 350 g paradajok, 2 strúčiky 
cesnaku, 2-3 čerstvé čili papričky, čerstvá bazalka, 2 polievkové 

lyžice olivového oleja, parmezán.

suroviny: 500 g dary mora zmiešane, 300 g špagiet, 1 cibuľa, 2 polievkové lyžice 
olivového oleja, 2 strúčiky cesnaku, 1 dl suchého bieleho vína, 300 g konzervových 
paradajok, soľ, čierne korenie.

tip Š&e: Vo verzii pre deti vynecháme čili. strúčiky cesnaku vložíme do 
hrnca celé a roztlačíme ich až na záver – chuť cesnaku bude miernejšia. 

aby sme zachovali tvar malých zelených lístkov, necháme bazalku vcelku.

tip Š&e:  ak chcete urobiť túto omáčku vzrušujúcejšou, pripravte ju 
s vašimi obľúbenými bylinkami. Perfektne sa k tomu hodí materina 
dúška, oregano a bazalka. 

Špenátové špagety s baconom 
a kozím syrom
Príprava:
1. Špenát dobre umyjeme a vložíme do hrnca s vriacou osolenou vodou
a po minúte scedíme. 2. cesnak a slaninu opražíme vo väčšom hrnci na olivo-
vom oleji, potom pridáme špenát a smotanu na varenie, osolíme a okoreníme. 
3. medzitým cestovinu uvaríme v slanej vode na „al dente“ (mierne tvrdé),
scedíme, dáme do hrnca a zmiešame so smotanovým špenátom. 4. keď už 
spolu viditeľne „dozreli“, hrniec stiahneme z ohňa a až potom pridáme kozí syr 
pokrájaný na kocky. pred servírovaním môžeme porcie ozdobiť malým množ-
stvom postrúhaného parmezánu.

Penne all’arrabbiata
Príprava:

1. penne uvaríme v slanej vode, do ktorej sme pridali olej, scedíme a udržiavame až do ser-
vírovania v teple. 2. Do paradajok urobíme zárezy a ponoríme na pol minúty do vriacej vody. 

potom sa dajú ľahko ošúpať. keď ošúpané paradajky vychladnú, pokrájame ich na kocky. 3. 
cesnak roztlačíme na kašu a pridáme rozkrájané čili papričky. 4. Do malého množstva olivo-
vého oleja pridáme čili papriku, cesnak a zohrejeme. potom pridáme cibuľu, paradajky a uva-

ríme kašovitú zmes. 5. po stiahnutí z ohňa pridáme bazalku pokrájanú na pásiky, primiešame 
k cestovinám a posypeme postrúhaným parmezánom.

suroviny: 400 g špagiet, 500 g malých špenátov (môžu byť aj mrazené), 
250 g zrelého kozieho syru, 100 g cisárskej slaniny (bacon) pokrájanej  
na kocky, 1 dl smotany na varenie, 4 strúčiky cesnaku pokrájané na tenko, 
olivový olej, soľ a čierne korenie.

Špagety frutti di mare
Príprava:
1. v hrnci zohrejeme olej, pridáme cibuľu pokrájanú na kocky a cesnak,  
a potom pridáme aj dary mora. 2. po krátkom pražení prilejeme biele víno a zohrie-
vame ďalej na silnom ohni. 3. pridáme olúpané paradajky z konzervy a trochu  
ich poroztláčame, čím zahustíme aj omáčku. 4. za 10 až 15 minút je jedlo hotové, 
vtedy ho stiahneme z ohňa a udržiavame teplé. 5. Špagety uvaríme, scedíme  
a zmiešame dovedna s omáčkou. 

gastronómia
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zamiloval sa do Košičanov a plní sľub.  
eros ramazzotti sa vracia do steel areny, kde 
predstaví aj nové skladby. V bratislave majú 
stretnutie najlepšie ilustrácie detských  
kníh a príchod jesene veštia tradičné  
bratislavské hudobné slávnosti.

eros v Košiciach

Eros Ramazzotti
Košice, 30. 9. 2015

idol miliónov ženských sŕdc, symbol sladkého talianska plní po pia-
tich rokoch svoj sľub košičanom, že sa do Steel areny určite vráti. 

tento výnimočný pop-rockový spevák, gitarista, skladateľ a producent 
predal za svoju kariéru viac ako 55 miliónov kópií svojich nahrávok. 

Do košíc príde v rámci svojho eros World tour 2015 predstaviť svoje 
najväčšie hity, ale aj nové skladby z pripravovaného albumu, ktorý má 

vyjsť na jar budúceho roku.
www.ticketportal.sk

Ï

ko
nc

er
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Bienále ilustrácií Bratislava  
2015
bratislava, 4. 9. – 20. 10. 2015

medzinárodný dom umenia pre deti bibiana organizuje jubilejný 25. ročník 
medzinárodnej súťažnej výstavy originálov najlepších ilustrácií kníh pre 
deti. už od roku 1967 sa každý nepárny rok, vždy v septembri a októbri, 
v bratislave koná toto výnimočné podujatie, najväčšie svojho druhu na 
svete. tento ročník opäť spestria sprievodné podujatia: dvojdňové medzi-
národné sympózium, workshop albína brunovského či výstava Súčasná 
slovenská ilustrácia detskej knihy.
www.bibiana.sk

výstava

hudba

Ï

Bratislavské hudobné slávnosti
bratislava, 25. 9. – 11. 10. 2015

najvýznamnejší a najprestížnejší medzinárodný hudobný fes-
tival na Slovensku, ktorého tradícia sa začala už v roku 1964, 

má po mimoriadne úspešnom jubilejnom 50. ročníku ambí-
ciu udržať vysokú umeleckú kvalitu. tento raz sa publiku pred-

stavia Slovenská filharmónia, ruský filharmonický orchester, 
konzerthausorchester berlin, monte carlo philharmonic orchestra, 

Janáčkova filharmónia ostrava, korean Symphony orchestra, 
norddeutscher rundfunk hamburg či rotterdam philharmonic.

www.ticketportal.sk

kultúra
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film

Á

Koza
asFK 

road movie o starnúcom bývalom olympijskom boxerovi v mušej váhe, 
ktorý sa vydá na beznádejnú cestu naprieč európou a pokúša sa 
zarobiť nejaké peniaze, aby zachránil vzťah so svojou tehotnou družkou 
michaelou, s ktorou žijú na periférii malého východoeurópskeho mesta. 
Spolu s ním ide na cesty aj miestny úžerník, ktorý vidí turné ako dobrú 
príležitosť zarobiť na kozových monokloch.
Dátum premiéry: 15. 9. 2015

CD
Neznámi
Čas uvidí

musae Polymnia

country kapela, ktorá občas 
hráva aj s americkým spevá-
kom Willie Jonesom, získala  

v roku 2010 na najväčšom čes-
kom country festivale cenu michala 

tučného. po trinástich rokoch existencie 
prichádza s albumom, na ktorom je dvanásť sviežich, 

prevažne autorských piesní.

Le Payaco
Dnes je ten deň
Pavian records

asi najočakávanejší sloven-
ský comeback sezóny. oplatilo sa čakať dlhých 
desať rokov, lebo prichádza album, ktorý je 
možné charakterizovať slovami: vyzretý, poc-
tivý a výborný. večne mladá kapela s údernými 
textami prináša nákazlivý a pritom inteligentný 
pop-rock s pečaťou kvality.

9

9

knihy

DvD

Zuzana Široká
Polámané krídla
iKar

Dve priateľky so svojimi boľavými 
tajomstvami a túžbami sa vydajú na 
dobrodružnú cestu karavanom po 
Slovensku. nájdu títo dvaja anjeli  
s polámanými krídlami silu letieť 
(hoci aj na metle) ďalej? kniha, ktorú 
možno po prečítaní podarujete  
najlepšej priateľke.

Glenn Greenwald
Nikto sa neskryje

tatran

bestseller s príbehom v súčasnosti 
najznámejšieho väzňa svedomia, 

edwarda Snowdena. autor však 
nezostáva len pri kauze masového 

špehovania občanov štátom, ale 
na mušku si berie aj mienkotvorné 

médiá, ktoré v tejto hre nie sú na strane občanov, 
ale tajných služieb a spolkov.

Burácanie
bonton

príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou 
z roku 2004. Film o ohrozenom ľudskom 

druhu, ktorého zmysel pre slobodu prejavu 
a spravodlivosť je na hrane zákona – v pro-
stredí motorkárskeho sveta, kde sa mieša 

čestná a priama povaha s burácaním v 
srdci a náklonnosťou ku absolútnej kráse.

Nový život
asFK

Film aký inde neuvidíte. v roku 
2005 sa otec mediálne známej 
rodiny oľhovcov rozhodol opustiť 
svoju ženu a šesť detí a začať nový 
život. matka, päť dcér a syn adam 
odrazu zostali sami. Dokumentarista 
adam ako posledný muž v rodine 
sa rozhodol túto nevšednú situáciu 
nafilmovať.

Á

¿

Á

¿

kultúra
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vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu podniková a marketingová komunikácia, SlovnaFt, a.s., vlčie hrdlo 1, 824 12 bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky - 
emailom na adresu magazin@slovnaft.sk do 22. septembra 2015. z úspešných riešiteľov augustovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: ervína Suttora z levoče, pavla vereša z novej 
bane a ivetu boorovú z vrbového. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SlovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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september nám dopraje to, čo po rušnom lete najviac 
potrebujeme. Pokojné dni a zahĺbenie sa do seba 
upevnia našu vnútornú rovnováhu a my sa môžeme lepšie 
koncentrovať na povinnosti, ktoré máme pred sebou. 

v miernom tempe
Skorá jeseň 

Baran
21. marec – 21. apríl 

ak ste sa v predchádzajúcom mesiaci pustili do usku-
točnenia istého plánu, jeseň vás posúva čoraz bližšie 
k úspechu. ak šlo o menší, časovo nenáročný plán, je 
možné, že svoj cieľ dosiahnete už koncom septembra. 

Býk
22. apríl – 21. máj 

Síce ste sa narodili na jar, ale jeseň vítate s veľkou 
radosťou. vaše medziľudské vzťahy sú v najlepšom 
poriadku a ani vaša finančná situácia sa nevyvíja 
zle. právom máte pocit, že život držíte pevne vo svo-
jich rukách.

Blíženci
22. máj – 21. jún 

vaša už aj tak výnimočná mentálna kapacita bude 
v ešte lepšej forme, než obvykle. to, samozrejme, 
môžete využiť na všeličo, ale oplatilo by sa pustiť do 
štúdia niečoho, čo bude pre vás skutočnou výzvou.

rak
22. jún – 21. júl

tento mesiac vystúpi do popredia rekonštrukcia 
vášho domova. zunovalo sa vám prostredie, v kto-
rom žijete? vneste do neho niečo nové a zapojte 
svoju fantáziu. Stačí vymaľovať izby, vymeniť zopár 
kusov nábytku – a hneď sa budete cítiť lepšie. 

Lev
22. júl – 23. august 

ak ste nedávno zmenili zamestnanie, do nového pro-
stredia zapadnete veľmi dobre. ak zmenu iba plánu-
jete, začiatok jesene vám ponúkne príležitosť urobiť 
konkrétne kroky, aby ste získali prácu svojich snov.

Panna
24. august – 22. september 

tento mesiac vám prinesie to, po čom najviac túžite. 
harmóniu. každý vo vašom okolí cíti, že vaša prítom-
nosť pôsobí upokojujúco. nečudo, veď vaše pozi-
tívne myslenie a vyžarovanie optimizmu prechádza 
aj na ostatných.

Váhy
23. september – 22. október 

amor vám ukáže svoju najusmievavejšiu tvár.  
ak už dávnejšie hľadáte partnera, teraz sa môžete 
stretnúť s veľmi príjemným človekom. tí, ktorí 
už vo vzťahu žijú, objavia nové čaro partnerky či 
partnera.  

Škorpión
23. október – 22. november 

máte chuť vrhnúť sa do práce a aj to urobíte. okrem 
zlepšenia finančnej situácie vám september prine-
sie dobrý pocit z úspechu a rastúcu sebadôveru. 
navyše, perfektne dokážete uviesť svoje pracovné 
nasadenie do súladu so súkromím.

Strelec
23. november – 22. december

kým minulý mesiac ste sa viac venovali priateľom 
a nevyhýbali ste sa rušnejšiemu spoločenskému 
životu, teraz nadišiel čas myslieť na seba. Darujte si 
denne aspoň hodinku samoty. oplatí sa to.

Kozorožec
23. december – 20. január 

na konci augusta ste trochu zmenili svoj denný 
režim a teraz zisťujete, že to bolo veľmi dobré roz-
hodnutie. vaše dni sú energickejšie, veselšie a vy 
odrazu máte dosť síl na tvorivosť.

Vodnár
21. január – 19. február

ak máte už dávno nejaké plány alebo sny, ktorých 
prekážkou boli financie, teraz nastal čas na ich rea-
lizáciu. nevšímajte si ľudí, ktorí vás onálepkujú ako 
ľahkovážneho a využite za každých okolností svoje 
pozitívne myslenie. 

Ryby
20. február – 20. marec 

tento mesiac bude priať hlavne rybám, ktoré sa 
zaoberajú umením. ak sa umenie v akejkoľvek 
forme vášmu životu doteraz vyhýbalo, možno v ňom 
nájdete záľubu.

richard 
Gere
29. 08. 1949

Cameron
diaz
30. 08. 1972

ryan 
Phillippe 
10. 09. 1974 

beyoncé
Knowles
04. 09. 1981

horoskop
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Facebook, twitter, aj vlastný youtube kanál. najvyššia 
česká pohárová súťaž získala spolu s názvom mol 
cup súčasný spôsob komunikácie s fanúšikmi, ale 

hlavne šancu vniesť na zelený trávnik novú energiu. 
Futbalová súťaž pohár Futbalovej asociácie českej 
re publiky (Fačr) má od leta nového generálneho partnera 
a nové meno. minimálne po tri roky ponesie názov mol 
cup, pomenovaný podľa Skupiny mol – poprednej stre-
doeurópskej energetickej spoločnosti, ktorá v česku pre-
vádzkuje druhú najväčšiu sieť čerpacích staníc. 
novou oporou pohára Fačr sa stala spoločnosť mol retail 
česká republika, ktorá prevzala čerpacie stanice lukoil a 
agip, a patrí jej tiež sieť čerpacích staníc pap oil. kľúčovú 
dohodu slávnostne podpísali predseda Fačr miroslav 
pelta a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spo-
ločnosti Slovnaft oszkár világi, ktorý je zároveň členom 
predstavenstva Skupiny mol. „projekt vnímame ako stra-
tegické partnerstvo. národnému poháru mol cup chceme 
poskytnúť stabilné zázemie. partnerstvo preto podpisu-
jeme na tri roky, pričom máme opciu ešte na ďalšie dva 
roky. hlavným cieľom je zvýšenie popularity samotnej 
pohárovej súťaže. chceme priniesť mol cup aj do menších 

Mol Cup
v Česku štartuje

Lídrom je sparta Praha
český mol cup (predtým mal názvy pohár čmFS, raab karcher 
cup či pohár českej pošty) je česká futbalová súťaž na úrovni 
národného pohára. Štartujú v nej kluby naprieč celým spektrom 
českých futbalových ligových súťaží. Súťaž bola založená v roku 
1993 a priamo nadviazala na český pohár, ktorý sa ako súčasť 
československého pohára konal od roku 1969. usporiadateľom 
je Futbalová asociácia českej republiky. víťaz sa kvalifikuje do 
3. predkola európskej ligy ueFa. najúspešnejším klubom je 
momentálne klub Sparta praha, ktorý od roku 1993 získal prestížnu 
trofej celkovo šesťkrát.

obcí, kde sa hrá futbal,” povedal oszkár világi. obdobný 
model už vďaka generálnemu partnerstvu Slovnaftu s naj-
vyššou slovenskou pohárovou súťažou SlovnaFt cup fun-
guje na Slovensku. zmeny v predošlom ročníku sa preuká-
zateľne podpísali na zvýšení atraktívnosti zápasov  
a rapídnom náraste počtu divákov. podľa tohto úspešného 
modelu pokračuje aj súčasný ročník SlovnaFt cupu, ktorý 
vstupuje v septembri do tretieho kola.
S príchodom generálneho partnera získal mol cup novú 
identitu, vrátane loga, ale aj nový spôsob komunikácie.  
na sociálnych sieťach Facebook, twitter a youtube kanáli, 
ktoré už ožili, sa fanúšikovia dočkajú radu noviniek zo súčas-
nosti aj histórie súťaže, ktorá patrí medzi najstaršie v česku.
v rámci aktuálneho ročníka mol cupu sa odohrá 187 
stretnutí v 117 českých mestách a obciach. po prvých šty-
roch odohraných kolách bude nasledovať štvrťfinále  
a semifinále. Finále sa potom chystá na 27. apríla 2016.

bude v roku 2016 superpohár?
Spoločná česko-slovenská futbalová liga 
je v nedohľadne, ale veľmi nádejne vyzerá 
projekt superpohára, v ktorom by si zmerali 
sily najlepšie futbalové kluby z oboch 
strán hranice. po tom, ako slovenská 
pohárová súťaž s názvom SlovnaFt cup 
získala teraz české „dvojča“ mol cup, 
má ich spoločný generálny partner – 
medzinárodná energetická Skupina mol – 
záujem aj o superpohár. Definitívne o tom 
rozhodnú národné futbalové zväzy. anton 
molnár, hovorca Slovnaftu – člena Skupiny 
mol – potvrdil, že na budúci rok by mohli 
víťazi pohárov z oboch krajín absolvovať 
prvé historické finále. pre milovníkov 
futbalu je to dobrá správa.

Slávnostný podpis partnerstva. Predseda FAČR 
Miroslav Pelta (vpravo) a člen predstavenstva  
Skupiny MOL Oszkár Világi.

podporujeme
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Ste malý výrobca tradičných slovenských poctivých potravín? Vaša kvalitná domáca produkcia si zaslúži našu podporu! 
Využite najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku a predávajte svoje výrobky u nás! Prinesieme našim zákazníkom 
prvotriednu domácu kvalitu a spoločne predstavíme vaše regionálne špeciality širšiemu okruhu spotrebiteľov trochu 
inak! Ak chcete predávať svoje výrobky v našej sieti, vyplňte, prosím, registračný formulár na 
www.slovnaft.sk/poctivepotraviny najneskôr do 31. 10. 2015.

Kontakt: (0)2-4055 8100, poctivepotraviny@slovnaft.sk
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