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Rely Dakar
Najťažšie vytrvalostné off -road preteky na svete. 
Už samotný dojazd do cieľa je potvrdením špičkových 
fyzických a psychických síl jazdca, jeho navigačných 
schopnos� , servisnej vyspelos�  jeho � mu, 
ako aj vysokej kvality stroja 
a veľkej dávky šťas� a.

Šta� s� ky
Maximálna nadmorská výška:

4970m (10.etapa)

TERMAS DE RÍO HONDO

Štart 04/01 – Cieľ 17/01

46 h 48’ 06’’
Celkový čas jazdy Spotrebovaných litrov benzínu

1120,93
Ojazdených pneuma� k
22

Celková dĺžka trasy: 9295 km

Dĺžka meraných úsekov: 7452 km

Najdlhšia trasa za deň: 1024 km (12. etapa)

Najkratšia trasa za deň: 393 km (13. etapa)

Najdlhší meraný úsek za deň: 781 km (8. etapa)

KTM 450 Rally Replica
1. Váha: približne 140kg
(s prázdnymi nádržami) 
2. Typ motora: štvortaktný 
jednovalec 
3. Objem motora: 449,3 ccm 
4. Počet prevodov: 6 
5. Objem nádrží: 33 litrov
6. Rám: chróm-molybdénová 
zlúčenina 
7. Predný tlmič / zadný tlmič: 
WP-USD 48mm / WP-Monoshock 
8. Výfuk: Akrapovič 

Používané mazivá MOL Dynamic:
MOTO 4T GP
MOTO GT Racing
Moto Chain O-X

Štefan Svitko
SLOVNAFT Team

Dátum narodenia – 26. 6. 1982
Hmotnosť – 85 kg | Výška – 178 cm

Trojnásobný majster Európy 
a viacnásobný majster Slovenska 
v enduro a cross country štartoval na 
pres� žnej rely DAKAR po šiesty raz. 
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MOL Dynamic na Dakare

len päť najlepších motocyklových jazdcov zís-
kava v cieli extrémnych pretekov rallye Dakar 
cenné trofeje v podobe „hlavy beduína“. Jedným 
z nich je tento rok jazdec slovnaFt teamu 
Štefan svitko. aj vďaka špičkovým mazivám 
mol Dynamic úspešne dojazdil do cieľa a zaradil 
sa medzi svetovú elitu. pre majiteľov motocyk-
lov je dobrou správou, že mazivá mol Dynamic, 
ktoré svitko používal vo svojom motocykli ktm 
na Dakare, sú v predaji v sieti čerpacích staníc 
slovnaft. u nás sa motocyklová sezóna zatiaľ 
nezačala a momentálne je príjemnejšie jazdiť vo 
februárovom počasí autom. využite príležitosť a 
pretankujte sa na slovnafte k skvelým cenám.
tvárou titulnej strany je známa herečka Éva 
bandor. Účinkovala v mnohých slovenských  
a maďarských filmoch, napríklad vo filmoch 
miluj ma alebo odíď, 66 sezón, Ďakujem, dobre 
a Deti, kde obvykle stvárnila komplikované  
ženské role. herectvo nepovažuje za zábavu, ale  
za druh umenia, ktorý núti divákov zamyslieť sa. 

prajem vám príjemné čítanie.

anton molnár 
riaditeľ komunikácie a marketingu
slov naft, a.s.
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●➜ bleskurýchly

●➜ rozmaznávajúce auto

●➜ Dobyvateľ

●➜ kvalitný

●➜ Starec

Späť 
do budúcnosti

Automobilky nám sľúbili v roku 2015 viacero nových 
modelov áut, aj sériovú výrobu dlho očakávaných 
koncepčných vozidiel. Za pozornosť však stoja aj  
ich predstavy automobilovej budúcnosti a spomienky 
na velikánov minulosti.

Pokoj

Pre pohodu 
pri dizajnovaní auta budúcnosti s názvom 
mercedes-benz F 015 sa konštruktéri nechali 
viesť predstavou extrémne zúženého osobného 
priestoru človeka v preľudnených veľkomestách. 
ak zatúži po pokoji a samote, túto možnosť mu 
ponúkne samohybné auto.  podľa mercedesu 
úplne autonómna samohybná technológia bude  
v budúcnosti samozrejmosťou, a tak venovali 
veľkú pozornosť interiéru. cieľom bolo vytvoriť  
príjemnú, osviežujúcu a zábavnú atmosféru. 
počas jazdy poskytne auto priestor na oddych  
v štyroch otočných kreslách šitých na mieru.

konečne!

Super športiak
nie je veľa áut, ktoré by boli tak netrpezlivo očakávané 

laikmi aj odborníkmi a ktoré by boli vyšperkované toľkými 
sľubmi výrobcu, než je honda nsX. na autosalóne v Detroite 

konečne ukázali verziu super športového auta zrelého na 
sériovú výrobu, ktoré sa už v prvej generácii stalo legendou. 

automobil bude mať naďalej umiestnený motor  
v strede a dostane hybridný pohon, zložený  

z benzínového motora v6 s dvojitým tur-
bodúchadlom a troch elektromo-

torov so 400 koňovým celko-
vým výkonom. 

správy o autách
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Spojler

V športovom saku 
automobil infinity Q 60 predstavil jeho výrobca so spojlermi, úplne 

novou obrovskou maskou chladiča a prednou časťou upravenou veľ-
kými vtokmi vzduchu. popri elegancii, očakávanej od prémiových zna-

čiek nissanu, však infinity nezaprie svojho partnera z F1. v interiéri 
aj dizajne karosérie bez problémov objavíme riešenia ako vystrihnuté 
od red bull. nový model Q60 si udržiava vysokú úroveň aj v jazdných 

vlastnostiach, avšak v tejto oblasti prináša menej prekvapení než jeho 
dizajn, v ktorom dominuje stupňovito tvarovaný stĺp c. takéto riešenie 
bolo síce použité aj u ostatných modelov tejto značky, avšak tu sa naň 

kladie oveľa väčší dôraz.

európsky

Prichádza vo februári 
tento mesiac príde na trh nový model hyundai i20, ktorý je najeurópskejším autom 
kórejskej automobilky. auto trochu podrástlo a je postavené na celkom novej platforme. 
táto automobilová novinka, ktorá nemá nič spoločné s predošlými modelmi hyundai či 
kia, prekročila štvormetrovú hranicu –  čo je v tejto kategórii psychologická hranica –  
a meria presne 4035 cm. znamená to, že svojho predchodcu presiahne o 4 centimetre. 
väčšia vzdialenosť náprav má dobrý vplyv aj na interiér. Čo sa týka motorov, nový kórej-
ský model sa vyrovná priemeru. okrem 1,1 a 1,4  litrových dieselových motorov sú k dis-
pozícii aj 1,25 a 1,4 litrové benzínové motory s premenným riadením ventilov.

retro

Reinkarnácia Shelby
pred päťdesiatimi rokmi sa objavilo legendárne vozidlo cobra 427. 
ozajstný prelom v popularite auta, ktoré bolo výsledkom  spolupráce 
americkej spoločnosti carrol shelby a britskej manufaktúry ac, nastal 
v roku 1965. vtedy auto získalo gigantický 7,0 litrový a 431 koňový 
motor od Fordu. Športové vozidlo, vyrobené len v 300-kusovej sérii, 
dosahovalo až 262 kilometrovú rýchlosť, pre výrobcu však bolo finanč-
nou katastrofou. až neskôr sa vďaka svojej vzácnosti a výbornej kon-
štrukcii stalo legendou a obľúbenou značkou zberateľov. pri okrúhlom 
výročí výrobca pustí na trh 50 kusov shelby cobra 427, úplne zhod-
ných s pôvodným vozidlom. cena 120 tisíc dolárov zahŕňa iba nalako-
vanú kovovú karosériu a prevodovku. za motor sa platí zvlášť. 

kRátke SPRáVy
Dve Porsche sa musia vrátiť 
automobilka porsche vstúpila do roku 
2015 prekvapivo. pri výrobe sa nedo-
tiahli prvky náklonu, súbehu a dobehu 
kolies patričným momentom, a tak môžu 
byť chybne nastavené predné a zadné 
nápravy. pikantériou veci je, že sa to 
týka len dvoch vozidiel cayenne s.

Zlostný Up!
ak výrobca skutočne vyrobí gt verziu 
vozidla volkswagen up, automobilka  
z litrového motora tsi, montovaného  
do maličkého vozidla vážiaceho  
900 kg, vyžmýka až 100 koní! táto 
správa bohato stačí na to, aby vyvolala 
úsmev na tvári vodičov tohto malého 
mestského vozidla.

yetiho súrodenci
automobilka Škoda by rada rozširo-
vala ponuku svojich suv  vozidiel. Je 
to pochopiteľné, pretože ponuka zatiaľ 
pozostáva len z jedného jediného yeti. 
pripravované auto, ktoré by malo byť 
okrem iných aj súperom vozidiel renault 
capture a nissan Juke, pochopiteľne 
použije základy volkswagenu tiguan.

Had v garáži 
podľa automobilky tesla niektorým uží-
vateľom vozidiel je na záťaž pripojovať 
svoj elektromobil k elektrickej sieti,  
a preto po osobnom oznámení šéfa 
automobilky elona munka automobilka 
vyvinie nabíjačku, ktorá sa sama pripojí 
na auto. napájací kábel má vychádzať 
zo steny garáže ako had.

správy o autách
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Záujemcovia o kombi vozidlá vyššej strednej triedy si môžu 
vyberať z nespočetného množstva noviniek. popri novej 
generácii mondeo Wagon a volkswagen passat variant  
je tu aj faceliftovaný peugeot 508 SW. 

a pohodlie
Priestor

volkswagen passat variant – precíznosť
aj keď je jedným z najkratších vozidiel v tejto kategórii, môže sa 
pochváliť batožinovým priestorom, ktorý značne prevyšuje priemer. 
kombi verzia novej generácie passatu je ďalším dôkazom nemec-

kých inžinierskych schopností. voľba materiálov použitých v inte-
riéri už pripomína prémiovú kategóriu, rovnako ako množstvo systé-
mov na podporu vodiča. vďaka dlhšiemu rázvoru kolies je priestor 
pre cestujúcich ešte priestrannejší. kombi verzia passatu ponúka 
nielen kráľovský priestor pre nohy, ale dostatok miesta majú aj 
hlavy pasažierov sediacich vzadu. popri klasických budíkoch sa 

toto vyslovene tiché auto vyrába aj s digitálnou prístrojovkou, ktorú 
môžeme poznať už z audi. auto vynikajúco sedí na ceste a na nastave-

niach cítime dokonalosť detailných riešení. 

ford mondeo Wagon – extra priestranný
síce sa tento model v severnej amerike pod názvom Fusion predáva už 

dva roky, pre logistické problémy sa distribúcia mondea novej gene-
rácie začala v európe len pred niekoľkými mesiacmi. kombi ver-

zia je však v ponuke výhradne na starom kontinente. súčasne 
so zachovaním obrovského vnútorného priestoru kládli kon-
štruktéri spoločnosti Ford dôraz nielen na zachovanie výni-
močného zážitku z jazdy, ktorý poskytovala predchádzajúca 
generácia, ale potiahli na vyššiu úroveň aj komfort a bezpeč-

nosť. základná výbava sa približuje prémiovej kategórii, kým 
batožinový priestor s vynikajúcou možnosťou nakladania je 

možné vďaka zadným sedadlám zväčšiť až do 1630 litrov. sedadlá 
sa dajú jedným pohybom sklopiť skoro úplne do jednej roviny. 

peugeot 508 SW – pre cestovateľov
najväčšie kombi francúzskej značky sa na trhu objavilo v roku 2011  
a na októbrovom parížskom autosalóne už predstavili faceliftovanú ver-
ziu. popri vonkajších modifikáciách automobilka vylepšila kvalitu použi-
tých materiálov a rozšírila aj výbavu. hlavné cnosti modelu – priestranný 
vnútorný priestor vďaka dlhému rázvoru kolies a ergonomické tvary – 
zostali zachované, kým popri nespočetnom množstve vnútorných úlož-
ných priestorov je k dispozícii aj 48 litrový úložný priestor v batožinovej 
časti pod kobercom. popri vynikajúcej možnosti nakladania batožiny je 
vynovený francúzsky kombík skvelý na cestovanie aj vďaka výborným 
jazdným vlastnostiam. príjemný pocit z veľkého priestoru zvyšuje panora-
matické okno, ktoré je od verzie access v základnej cene.  

kombíky vyššej strednej triedy

svet áut
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ford mondeo Wagon
dĺžka .........................................4871 mm
šírka ..........................................1852 mm
výška .............................................1501 mm
rázvor ............................................2850 mm
batožinový priestor .................541/1630 l
ponuka motorov ....3 benzínové, 3 naftové
výkon ............................................115-240 k
priemerná spotreba .......4,3-7,5 l/100 km
Základná cena (s dph) ... 24 800–30 800 eur

Dizajn
nový typ je dlhší o 3,4 cm, ale šírka  
a výška sa oproti predchodcovi scvrkli. 
vďaka tomu je dizajn elegantnej masky 
chladiča a nádherného oblúka pásovej 
línie ešte športovejší.

výbava
základná verzia kombi je jedna z najšir-
ších v tejto kategórii. extra výbavu (medzi 
nimi hlasom ovládateľný palubný systém 
sync, zabraňovač mestským zrážkam, 
samoparkovací systém, masážne sedadlo 
alebo motorové otváranie batožinového 
priestoru) sa dá objednať  samostatne, 
alebo v balíku.

Motor
z motorov ecoboost, ktoré sa už stali nie-
koľkonásobnými šampiónmi, sú k dispozí-
cii 1,5 litrová, 160 koňová jednotka, ako 
aj 2,0 litrový agregát s verziami 203 a 240 
koní. naftovú paletu tvoria popri 1,6 litro-
vej 115 koňovej verzii 2,0 litrový agregát  
s verziami 150, respektíve 180 koní.

volkswagen passat variant
dĺžka .............................................. 4767 mm
šírka ...............................................1832 mm
výška .............................................1501 mm
rázvor ............................................2791 mm
batožinový priestor .................650/1780 l
ponuka motorov ....4 benzínový, 4 naftové
výkon ........................................... 120-240 k
priemerná spotreba ......4,2-5,5 l/100 km
Základná cena (s dph) ...23 631-42 450 eur

Dizajn
ak by nebola postavená na úplne novej 
platforme, šiesta generácia by vyzerala 
ako  faceliftovaná verzia predchádzajúcej 
série. na elegantnej, časovo stálej forme 
menili dizajnéri iba toľko, aby ešte viac 
zapadala do aktuálneho imidžu značky. 

výbava
k modelu v úrovniach trendline, 
comfortline a highline patrí za základnú 
cenu také príslušenstvo, ktoré je v iných 
modeloch ponúkané len za príplatok – 
napríklad XDs diferenciál, kontrola tlaku  
v pneumatikách, sledovanie bdenia 
vodiča, dotykový displej, alebo trebárs  
bezkľúčové štartovanie. 

Motor
bohatú  ponuku, na akú sme pri tomto 
type zvyknutí, tvoria čisto nové alebo 
osviežené turbomotory. benzínový 1,4 lit-
rový motor je k dispozícii ako 125 alebo 
150 koňový, 1,8-ka odovzdá silu 180 
koní, kým motor 2,0 tsi má 220 koní. 
najmenším dieselom je 1,6 litrová, 120 
koňová jednotka, kým 2,0 litrové tDi má 
na výber 190 alebo 240 konských síl.

peugeot 508 SW
dĺžka ..............................................4829 mm
šírka ...............................................1853 mm
výška ............................................. 1476 mm
rázvor ............................................2817 mm
batožinový priestor ............... 512/1598 l
ponuka motorov ....1 benzínový, 4 naftové
výkon ........................................... 115-204 k
priemerná spotreba ......4,0-5,8 l/100 km
Základná cena (s dph) ...23 719-37 303 eur

Dizajn
Facelift sa dotkol najmä prednej časti, 
ktorá v súlade s čerstvým dizajnovým 
vyjadrením značky dostala agresívnejšie 
reflektory, leD denné svetlá a markantné, 
šesťuholníkové mreže chladiča. 

výbava
kombi je v ponuke v štyroch úrovniach 
výbavy  (active, allure, access, gt)  
a v oblasti pohodlia nezaostáva za svoj-
imi konkurentami. po facelifte je prístupná 
štvorzónová automatická klimatizácia,  
sledovanie mŕtveho uhla, dotykový displej  
a tiež cúvacia kamera, avšak na poli  
asistenčných systémov už konkurenti  
ponúkajú viac. 

Motor
k dispozícii je len 165 koňová verzia  
1,6 litrového čerstvo vyvinutého benzíno-
vého agregátu, ku ktorému je možné pri-
dať šesťstupňovú manuálnu alebo auto-
matickú prevodovku. z naftových motorov 
sú v ponuke štyri agregáty. popri 1,6 hDi 
o sile 115 koní je to aj 140, 163, respek-
tíve 204 koňová verzia 2,0 litrovej pohon-
nej jednotky.  

svet áut
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vozidlo sme testovali s petrom schlosserom, ktorý 
pracuje ako r&D inžinier v medzinárodnej spoloč-
nosti. „Jazdím do práce mimo mesta, cez kopce by 
to bolo oveľa kratšie, preto som bol veľmi zvedavý na 
Duster, o ktorom som veľa počul. Viem, že to môže 
byť zaujímavý kompromis medzi výkonom a cenou.”

dizajn a vnútorné vybavenie
prvý model tohto vozidla, ktorý sa objavil na trhu ešte 
v roku 2010, pôsobil stroho a bolo na ňom vidieť, 
že inžinieri trocha šetrili. napriek tomu jeho menšie 

chyby mu majitelia rýchlo odpustili a stal sa miláči-
kom, a to aj v západnej európe, u tých, ktorí potrebo-
vali lacné suv bez zbytočných extra doplnkov. pri fac-
eliftovej verzii, ktorá sa dostala na trh koncom roka 
2013, mnohé počiatočné chyby modelu odstránili. 
na zovňajšku auta vidieť, že ho nechceli príliš meniť. 
nové sú však nárazníky a svetlá, ktoré dodávajú autu 
modernejší vzhľad. pri facelifte dostal aj novú prednú 
masku, masívne strešné lišty s nápisom Duster, rozší-
rené prahy a lištu na zadnom veku. aj vnútorné vyba-
venie vozidla sa posunulo o level vyššie. autu stále 
dominujú tvrdé plasty, ale sú oveľa kvalitnejšie a na 
dverách je už prešívané čalúnenie. prístrojová doska 

dacia duster láme rekordy, už dávno prekročila 
milión predaných vozidiel. my sme mali možnosť 
vyskúšať dieselovú štvorkolku v najvyššej výbave.

je krása
v jednoduchosti

Dacia Duster 1,5 dCi 4×4

čitateľský test
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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.

motor: Dieselový preplňovaný štvorvalec
objem valcov: 1461 cm3

maximálny výkon: 80 kW pri 4000 ot
maximálny krútiaci moment: 240 nm/1750 ot./min
rozmery – dĺžka/šírka/výška: 4315/1821/1634 mm
rázvor: 2 674 mm
najvyššia rýchlosť: 168 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h): 12,9 s 
meranie Š&e: 12,9 s
priemerná spotreba: 5,2 /100 km
meranie Š&e: 5,5 l/100 km 
cena modelu od: 9990 euro s Dph
cena skúšaného modelu: 16 490 euro s Dph

Odporúčame
MOL Dynamic Prima 5W-40

Dacia Duster 1,5 dCi 4×4

je moderná, ovládače okien sa konečne presťaho-
vali zo stredovej konzoly na dvere. volant je však prí-
liš tenký, je iba výškovo nastaviteľný, a stále chýba 
lakťová opierka. 

motor a jazdné vlastnosti
1.5 litrový diesel nerobí z auta atléta, ale vďaka krát-
kym prevodom sa na lenivosť sťažovať nemôžeme. 
v meste je doslova svižný, avšak na diaľnici musíme 
vystačiť s klasickou "stotridsiatkou". nad touto rých-
losťou auto stráca silu. po facelifte sa tiež auto cel-
kom dobre odhlučnilo. najlepšie sa však Duster cítí 
v teréne, kde  si to môžeme naozaj užiť. auto nedis-
ponuje vyspelou trakčnou kontrolou, no každopádne 
ponúka neporovnateľne väčšie terénne schopnosti 
ako mnoho crossoverov za oveľa vyššie ceny. pri 
režime lock, teda uzavretom diferenciáli, zvládlo  
aj ťažší terén a schopnosť brodenia do 350 mm na- 
značuje, že budúci majitelia sa majú na čo tešiť. 
svetlá výška 210 mm, predný nájazdový uhol 29,3°, 
prejazdový uhol 23° a zadný nájazdový uhol až 34,9°,  
v kombinácii s nízkou hmotnosťou znamenajú,  
že vo svete suv Duster nemá veľa konkurentov.  
a v tejto cenovej kategórii už vôbec. 
„Podľa mňa je Duster veľmi dobrá voľba pre tých, 
ktorí by chceli zažiť schopnosti SUV vozidla, avšak bez 
drahých a nepotrebných doplnkov. Auto môže mno-
hých pozitívne prekvapiť,” uzatvára testovanie peter.

dôležitejšie prvky výbavy

abs, ebD, aFu, asp, esc, csv, asistencia pri rozjazde do 
kopca, kontrola tlaku v pneumatikách, zadný parkovací 
senzor, Dotykový multimediálny systém media nav, disky 
kolies z ľahkej zliatiny 16", látkové čalúnenie, elektrické 
ovládanie predných a zadných okien, elektricky nastaviteľné 
a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, denné svietenie.

čitateľský test
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hoci nepôsobí na 
umeleckých scénach 
v bratislave, ale 
v komárňanskom 
divadle, za posledné 
roky sme ju mohli 
vidieť vo viacerých 
filmoch. vo väčšine z 
nich hrá role smutných 
žien utopených  
v problémoch a slzách. 
vo svojom skutočnom 
živote je však ich 
priamym protikladom. 
herečka Éva bandor.

„Mám rada
smutné role...”
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štýl & elán: Na bratislavskú VŠMU ste prišli z maďar-
ského prostredia. Bolo to ťažké?
Éva bandor: v tom čase sme nemali taký prístup k infor-
máciám ako dnes, a tak som šla na prijímačky ako škôl-
karka. Dovtedy som sa pohybovala iba v maďarskom pro-
stredí a prihláška na vŠmu bola skokom do neznáma. 
prijali ma až na tretí raz. kým som sa dopracovala k vytú-
ženej méte, pôsobila som v divadle v komárne, kde som 
mala možnosť učiť sa priamo od ostaných hercov a reži-
sérov. v komárne ma hodili do hlbokej vody. nezaujímalo 
ich, že o herectve veľa neviem.  aj pri najmenšej roli som 
musela byť na každej skúške, aby som videla, ako pra-
cujú režiséri a osvojovala si herecké remeslo. pri mojom 
neobvyklom vstupe na dosky, ktoré znamenajú svet, mi 
veľmi pomohli starší, skúsenejší herci. 

š&e: Bol veľký rozdiel medzi divadlom, kde ste používali 
maďarčinu a slovenskou vysokou školou?
É. b.: keď ma prijali na vŠmu, bola som jedinou 
maďarkou v ročníku. spôsob výučby bol však veľmi 
humánny a liberálny. nikoho nezaujímalo, či človek per-
fektne ovláda jazyk. ak by to bola základná podmienka, 
nikdy by sme sa ani ja, ani ďalšie herečky a herci  
z maďarského prostredia na vŠmu nedostali. na prijí-
mačkách sme okrem povinnej jazdy v slovenčine mohli 
predniesť niečo v maďarčine, aby sme ukázali, ako vieme 
vystupovať v rodnom jazyku. 

š&e: Pred pár rokmi ste mali možnosť zahrať si v jednej 
zo slovenských telenoviel, ale nakoniec ste túto ponuku 
odmietli. Neľutujete to?
É. b.: nie. aj keď sa vďaka seriálom stanú herci známymi, 
svoje rozhodnutie by som nezmenila. pôsobenie v seriá-
loch neznamená, že herec je naozaj dobrý a vyzretý. po 
absolvovaní školy sa skutočná škola herectva iba začína – 
priamo v divadle. televízny seriál ju nenahradí. uznávam, 
že aj po finančnej stránke sú televízne seriály veľmi 
lákavé. bolo obdobie, keď som tým pohŕdala, ale dnes 
už rozmýšľam úplne inak. nedávno som hovorila svojim 
kamarátom z filmárskeho prostredia, že by bolo načase 
stvoriť spolu dobrý seriál, v ktorom bude radosť hrať. 

š&e: Prvý film, v ktorom ste účinkovali, bolo 66 sezón 
režiséra Petra Kerekesa. Podľa toho, ako sa vaša kariéra 
odvtedy vyvíjala, očividne rada pracujete s určitou skupi-
nou filmárov. Je to naozaj tak, alebo ide o náhodu?
É. b.: ani sama neviem, veď práve teraz nedávno som 
pracovala s novým režisérom. s petrom kerekesom 
by som sa rada stretla v ozajstnom veľkom filme a 
Jaro vojtek, s ktorým som nedávno spolupracovala, je 

známosť ešte z vysokej školy. Do svojho filmu – diplomo-
vej práce – ma spolu s attilom mokosom pozval režisér 
mátyás prikler a odvtedy sa začala odvíjať špirála záujmu 
režisérov, ktorí ma videli hrať v iných filmoch. 

š&e: Nezdá sa aj vám, že na Slovensku sú najúspešnej-
šími práve filmy, ktoré by boli inde zaujímavé len pre úzke 
skupiny nadšencov umeleckých filmov?
É. b.: podľa návštevnosti v kinách to nie je také jed-
noznačné, výnimkou je možno film miluj ma, alebo odíď. 
Ľudia na slovensku sú na nové filmy zvedaví a silnou 
stránkou vŠmu je dokumentárny film. tento žáner má 

obzvlášť ma teší, že  
na slovensku je veľký záujem  
aj o filmy, v ktorých účinkujú  
maďarskí herci.
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medzi divákmi veľmi silnú skupinu nadšencov, napríklad 
na slovensku fungujú filmové kluby naozaj vynikajúco.  
aj u nás v komárne sme nedávno otvorili filmový klub  
a úspech je rovnako veľký. obzvlášť ma teší, že  
na slovensku je veľký záujem aj o filmy, v ktorých  
účinkujú maďarskí herci. 

š&e: Vo svojich filmových rolách väčšinou hráte ženy, 
ktoré sú depresívne, alebo majú rodinné problémy. 
Neprekáža vám, že sú to samé negatívne veci? 
É. b.: nedávno sme mali v divadle v komárne premiéru 
nového predstavenia s názvom kuracie hlavy. aj tam 
mám rolu ženy, ktorá je na prahu psychického kolapsu. 
neviem, prečo tento typ postáv priťahujem ako mag-
net, ale musím povedať, že ich  mám rada. Dajú sa veľmi 
dobre zahrať, hoci predstavujú zložité osobnosti. Je to aj 
istý spôsob terapie, ako zo seba dostať negatívnu ener-
giu. veľmi rada by som si zahrala aj v komédii, pretože 
depresívne úlohy chtiac-nechtiac lezú hercovi pod kožu  
a zanechávajú stopy na duši. nedávno som dostala text  
k novému filmu, kde je v popise mojej role uvedené,  
že ide o ženu, ktorá sedí už pätnásť rokov za mrežami. 
text sa začína takto: „má 45 rokov, ale vyzerá oveľa  
staršie.“ hneď som si povedala, že to bude zase  
niečo brutálne. (smiech)

š&e: V komárňanskom divadle má herec aj úlohu budi-
teľa, pretože hrá pre menšinu, a navyše na vidieku.
É. b.: toto je zložitá téma. podľa mňa má herec v prvom 
rade hrať divadlo, a až potom rozmýšľať nad tým, ako 
napomáhať menšinovej kultúre. nevláčim so sebou trans-
parent, že hrám pre našu komunitu. mojou úlohou je hrať 
na javisku. udržiavanie a rozvoj menšinovej kultúry je skôr 
úlohou tých, ktorí divadlo riadia. teraz napríklad hráme 
v komárne veľmi vážne, málo známe predstavenie a je 
dôležité, aby ľudia rozmýšľali nad jeho posolstvom. mám 
rada predstavenia, kde nastavíme divákovi akési zrkadlo, 
aby si uvedomil, ako žijeme.

š&e: Podľa čoho sa dá spoznať kvalitné divadlo? Existuje 
umelecká scéna, kde sa oplatí hrať celé desaťročia?
É. b.: napríklad v divadle royal shakespeare v londýne by 
som vedela bez akýchkoľvek problémov hrať aj päťdesiat 
rokov – ak by som sa v anglicku narodila. Dobré divadlá 
sú pestré, a pritom náročné. kým pracujem s kvalitnými 
režisérmi, ktorí majú dobré nápady a vedia vyhnať herca z 
jeho komfortnej zóny, dovtedy má zmysel zostať v divadle, 
hoci aj vidieckom. Je veľmi dôležité, aby bola dobrá téma, 
dobrý režisér, aj dobrí herci. rada pracujem s mladými slo-
venskými režisérmi, ale rada by som pracovala aj s niekým 
z rumunska. medzinárodná spolupráca vie dať každému 
hercovi veľa. ak niekto hrá dlho iba v jednom-jedinom 
divadle, musí byť otvorený novým veciam a pracovať na 
sebe. v opačnom prípade sa skôr či neskôr začne cítiť ako 
v uzavretej škatuli. práve preto sa inšpirujem filmami,  
v ktorých dostávam vždy nové impulzy.

nedávno som hovorila svojim 
kamarátom z filmárskeho prostredia, 
že by bolo načase stvoriť spolu dobrý 
seriál, v ktorom bude radosť hrať.

ViZitka
Éva bandor sa narodila v Štúrove. po ukončení štúdia  

na vysokej škole múzických umení v bratislave pôsobila  

v divadle thália v košiciach, odkiaľ prešla do Jókaiho divadla 

v komárne. hrala v mnohých slovenských a maďarských  

filmoch, okrem iných vo filmoch miluj ma alebo odíď,  

66 sezón, Ďakujem, dobre a Deti. v roku 2004 získala  

cenu Jászai mari. Je vydatá, má jedno dieťa.
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2
bez ohľadu na aktuálnu cenu benzínu, pragma-

tickí vodiči vždy hľadajú spôsob, ako vyžmý-
kať z každého litra paliva čo najviac kilomet-

rov. lenže mnohé triky, ktoré možno fungovali pred 
rokmi u technicky jednoduchých vozidiel, v dnešnom 

4motory v starších vozidlách nasávali 
vzduch do karburátora priamo cez vzdu-
chový filter. ak bol zanesený, skutočne 
mohol do určitej miery ovplyvniť spotrebu. 
no dnešné zdokonalené motory sú vyba-
vené počítačom riadeným modulom (ecm) 
na presné regulovanie zmiešavacieho 
pomeru vzduch/palivo. vzduch prechádza 
filtrom a potom senzorom, ktorý umožňuje 
ecm merať prúd vzduchu a podľa toho 
prispôsobiť palivo. pri menšom prietoku 
vzduchu sa ho do motora dostáva menej. 
znečistené vzduchové filtre teda spotrebu 
benzínu ovplyvniť nemôžu, môžu mať však 
za následok zdĺhavé zrýchlenie.

tento mýtus snáď platil v časoch, keď motory potrebo-
vali karburátory. Dnešné automobily majú automatizo-
vané systémy vstrekovania paliva, ktoré detekujú voľno-
beh motora pri uvoľnení plynového pedálu. v tej chvíli 
sa vstrekovanie paliva vypne a do motora sa nedostáva 
ďalší benzín, hoci je auto stále v chode. Jediné, čo pri 
neustálom preraďovaní na neutrál dosiahneme, je pred-
časné opotrebovanie prevodovky.

Znečistený vzduchový filter  
zvyšuje spotrebu

Preradenie na neutrál  
pri zastavení

svete počítačom riadených automobilových systémov 
jednoducho neplatia. niektoré „osvedčené rady“ boli 
nezmysel dokonca aj v minulosti. pozrime sa spolu na 
10 najväčších mýtov o úspore palív. pomôžu nám roz-
lišovať medzi realitou a zbožným prianím. 

najväčších
 mýtov o úspore palív

01

1plná nádrž je dobrý nápad, ak nechceme v odľahlej-
ších končinách dojazdiť k najbližšej čerpacej stanici „na 
doraz“. avšak presvedčenie, že plnšia palivová nádrž 
bráni odparovaniu, je mylné. ešte v nedávnej minulosti 
konštrukcia niektorých áut možno dovoľovala únik pár do 
ovzdušia, ale palivové systémy moderných automobilov 
majú namontované systémy rekuperácie výparov. pri nie-
ktorých vozidlách sa dokonca rozsvieti kontrolka, ak je 
palivový uzáver uvoľnený, prípadne chýba.

Takmer plná nádrž  
bráni vyparovaniu

3ešte nedávno sme mali na výber zvy-
čajne 5-rýchlostnú manuálnu alebo 
3-rýchlostnú automatickú prevodovku. 
manuálne prevodovky takmer vždy 
dosahovali nižšiu spotrebu, lebo zručný 
vodič dokázal riadiť otáčky motora účin-
ným preraďovaním. no dnešné špič-

kové automatické prevodovky sú 
zvyčajne výkonnejšie a efektív-

nejšie než vodič, ktorý pou-
žíva kombináciu spojky  

a rýchlostnej páky.

Manuálne prevodovky  
majú nižšiu spotrebu

tipy&rady
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65
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9

asi každý vodič pozná mýtus, že ak 
tankuje benzín v chladnejšej časti dňa – 
povedzme v lete skoro ráno – dostane za 
svoje peniaze viac, pretože chladnejšia 
kvapalina je hustejšia. táto teória znie 
možno hodnoverne, lenže na čerpacích 
staniciach benzín prúdi z podzemných 
zásobníkov, ktoré sú prirodzene chrá-
nené pred veľkými teplotnými výkyvmi. 
každá zmena teploty benzínu je taká 
zanedbateľná, že  žiadne zjavné úspory 
neprinesie.

ak svoje vozidlo neudržiavame v dob-
rom technickom stave, je samozrejmé, že 
jeho výkon sa zhorší a „viac žerie“. ak mu 
však doprajeme potrebné opravy, nemali 
by sme postrehnúť žiadnu zmenu v efek-
tívnej spotrebe palív. v staršom modeli 
treba dbať na stav vstrekovačov paliva, 
lambda sondy, sviečky a dobrý stav uzá-
veru palivovej nádrže.

Čerpáte benzín do svojho auta aj po automa-
tickom vypnutí tankovacej pištole,  ktoré indi-
kuje plnú nádrž? veľa vodičov je presvedče-
ných, že dodatočným dotankovaním dostanú 
do nádrže viac paliva a medzi jednotlivými tan-
kovaniami „dajú“ viac kilometrov. pravda je 
však taká, že keď je nádrž plná a tryska tanko-
vacej pištole sa vypne, ďalší benzín putuje do 
systému rekuperácie pár čerpacej stanice – a 
späť do jej zásobníkov. ešte horšou správou 
je, že dotankovávaním môžete poškodiť sys-
tém odparovania paliva vo svojom aute.

majitelia áut chcú vždy nejaké zázračné rie-
šenie, ktoré zmierni tlak na ich peňaženku. 
preto je na trhu toľko rôznych elixírov, sľu-
bujúcich nižšiu spotrebu. Čističe vstrekova-
čov paliva možno vedú k lepšiemu hospo-
dáreniu s palivom, ale ak sú vstrekovače 
v aute zanesené, prísady do paliva 
nám neušetria dosť na to, aby 
sme pokryli náklady na ich 
zakúpenie - a to ani vtedy, 
keď fungujú presne 
podľa deklarácie 
výrobcu v reklame. 

tempomaty sú určené na udržia-
vanie stálej rýchlosti a veľa vodi-
čov sa domnieva, že im pomôžu 
ušetriť palivo. to môže byť pravda 
pri dlhých cestách po diaľnici na 
rovnom teréne. no veľa z nás zažilo 
náhle zrýchlenie, ktoré spôsobil tempo-
mat v snahe vyrovnať sa so svahom. tento 
manéver spotrebuje veľa paliva – ako keby 
sme sami dupli na plynový pedál. pohotový 
vodič, ktorý predvída blížiaci sa svahovitý 
terén, zvyčajne pomaly zatlačí na plynový 
pedál presne takou silou, akú treba na udrža-
nie rýchlosti bez náhlych otáčok motora spô-
sobených tempomatom.

Pri nižšej teplote  
natankujeme viac

Spotreba stúpa  
s vekom automobilu

Dočerpávanie nádrže  
je užitočné

Prísady do paliva môžu  
znížiť spotrebu

Tempomat šetrí  
benzín

10veľa majiteľov pickupov je presvedče-
ných, že vyklopenie zadnej časti rámu 
okolo otvorenej ložnej plochy je pre 
aerodynamiku jazdy výhodné, pretože 
znižuje spotrebu. v skutočnosti je aero-
dynamicky účinnejšou jazda s riadne 
uzavretým rámom. prúdiaci vzduch sa 

prepadáva ponad kabínu a ženie vpred 
zadnú časť vozidla. prínos tohto užitoč-
ného prúdu vzduchu sa zmenší, keď je 
zadná časť rámu otvorená. odborníci 
preto neodporúčajú nahradiť tento die-
lec rámu napríklad sieťou. aerodynamický 
efekt je asi taký, ako keď čln vlečie vo 
vode rybársku sieť.

Vyklopenie rámu  
zlepšuje spotrebu
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 Pripravení 
 na znovuzrodenie

Ako sa naladiť na jarnú harmóniu

Detoxikácia:

Prichádza vietor zmeny, zima kope z posledných síl. tak ako 
každodenné vrtochy počasia, majú na nás vplyv aj ročné obdobia. 
Pomaly, ale trvalo vplývajú na našu náladu a emócie. S prichádzajúcou 
jarou sa celá naša bytosť akoby prebúdza, máme viac energie,  
a preto sa na túto transformáciu oplatí cielene pripraviť.

prvý krok
Detoxikácia je proces, ktorým odstrá-
nime z organizmu všetky látky, ktoré 
nepotrebuje. sú to odpadové látky a zby-
točne skladované zásoby rôznych živín. 
najjednoduchším spôsobom detoxikácie 
je zvýšený prísun tekutín a znížený prísun 

škodlivých látok. pokožku môžeme detoxikovať saunova-
ním, tráviaci systém doplnením vláknin a podporou trá-
venia, kým pečeň detoxikujeme zamedzením prísunu 
škodlivých potravín a pľúca pohybom na čerstvom vzdu-
chu. môžeme si vybrať z viacerých zaužívaných proce-
dúr, ale nesmieme zabudnúť, že v rámci jednotlivých 
typov detoxikácie sa škodlivé látky môžu z nášho orga-
nizmu vyplaviť len tak, že sa naviažu na  špeciálne  
minerálne látky. preto počas kúry uprednostnime  
ľahko vstrebávateľné molekuly s kelátovou väzbou,  
ktoré sú komplexnými zlúčeninami kovov  
s organickými kyselinami. 

1 2
vodný pôst
zvýšený prísun tekutín výrazne 
pomôže nášmu organizmu pri 
vyplavení škodlivých látok. môžeme 
použiť čistú vodu, čaj alebo ovocné 
šťavy. ak sa rozhodneme pre 
šťavy, zvoľme si také ovocie, ktoré 
nezvyšuje kyslosť žalúdka. Dobrou 
voľbou je ananás, jablká, červená 
repa alebo marhule. pred kúrou sa 
oplatí požiadať o názor svojho lekára.

Jemná detoxikácia
v niektorých prípadoch, napríklad 
pri tehotenstve alebo u malých 
detí a chronicky chorých ľuďoch 
je detoxikácia výlučne tekutinami 
nevhodná. bezpečnejšia je 
detoxikačná náplasť, ktorú si 
môžete zaobstarať v bio obchodoch 
a drogériách. okrem náplastí, 
ktoré pôsobia prostredníctvom 
akupunktúrnych bodov chodidla, 
môžeme vyskúšať ionizovanú vodu, 
ktorá dodá prekyslenému  
organizmu zásadité látky. 

diéta

ideálnahmotnost'

lifestyle

16  | štýl&elán | február 2015



zdolanie nadváhy
ani diéta, ktorá sa považuje za najúčinnejšiu, nedokáže to, čo môžeme 
dosiahnuť zmenou svojich stravovacích návykov. v našej kultúre je už 
takmer samozrejmosťou neobmedzená konzumácia, a zároveň sklon 
k diétam. Je len na nás, či dosiahneme svoj ideál. snažme sa o to, aby 
bola naša „diéta“ vybudovaná na vyrovnaných, pravidelných a pes-
trých stravovacích návykoch. postup bude pomalší, ale výsledok istejší. 
vyslovene sa vyhýbajme bleskovým diétam.

duševné naladenie sa na jar
harmóniu a šťastie môžeme dosiahnuť cielene, ak 
sa budeme vedome snažiť o dosiahnutie takej kvality 
života, ktorá nám vyhovuje. „si to, čo ješ” – hovorí sa, 
ale harmóniu si musíme vytvoriť mimo stravovania,  
v našom duševnom a duchovnom živote zmenou 

našich skutkov a myslenia. niekedy to môže vyzerať jednodu-
cho, ale pripravme sa, že zmena nás bude spočiatku stáť dosť 
energie. na duševné „veľké upratovanie“ nikdy nie je neskoro.  

 na znovuzrodenie

Diéta:

Harmónia:

1

2

2

Diéta na kontrolu tela
pri tejto diéte je potrebné odčleniť uhľohydráty od bielkovín, lebo telo 
funguje v rôznych častiach dňa rozdielne. v dopoludňajšom, vylučovacom 
období sa smie konzumovať len čerstvé ovocie alebo šťava, nakoľko 
trávenie si vyžaduje veľa energie. potraviny bohaté na bielkoviny, 
respektíve uhľohydráty sa nesmú konzumovať súčasne, ale je ich potrebné 
kombinovať s jedlom s neutrálnym vplyvom. v rámci diéty sa budeme 
musieť zriecť určitých kombinácií bielej múky, mlieka a cukru.

bielkovinové diéty
touto metódu odstránime zo svojho jedálneho lístka 
uhľohydráty. namiesto diét redukujúcich množstvo, táto diéta 
zo stravy vylučuje konkrétne jedlá. súčasne je možné voľne 
konzumovať mäso a mliečne produkty. ak vylúčime alebo 
šikovne vymeníme pekárenské produkty, diétu je možné 
relatívne ľahko dodržať a vedie k trvalým pozitívnym zmenám. 
medzi bielkovinové diéty patrí v zásade aj paleolitická diéta.

šťastie
Človek od svojej podstaty túži po 
šťastí a snaží sa, aby ho našiel. podľa 
najmodernejšieho chápania nie sú šťastie  
a harmónia stavom, ale procesom. 
príkladom je pozitívna psychológia. Do 
stavu šťastia sa dostaneme vtedy, ak sa 
pri smerovaní k nejakému vytýčenému 
cieľu a zdolaní rôznych prekážok staneme 
úspešnými. harmóniu šťastia vytvárajú  
ciele spolu s prekážkami, s ktorými sa 
vieme popasovať.  

1niekoľko dobrých rád
majme radi samých seba a ľudí, 
ktorí sú pre nás dôležití. pestujme si 
dobré vzťahy s ľuďmi okolo nás a so 
svojou rodinou. naučme sa vyjadrovať 
svoje city a pomenovať svoje ciele. 
snažme sa aj vo všedných dňoch nájsť 
krásne zážitky – a nech to nezávisí od 
materiálneho blahobytu. nevyhýbajme 
sa zdrojom pocitu šťastia. hľadajme 
také situácie, ktoré nám napomôžu 
dosiahnuť pokojný stav mysle.  

ideálnahmotnost'

humor

lifestyle
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aj v tomto prípade platí, že najlepšia ochrana je preven-
cia. ak si nainštalujeme v byte odparovače vody a pestu-
jeme rastliny s veľkým listami, zbavíme sa suchého vzdu-
chu. vhodne zvolenou stravou môžeme hydratovať bunky 
svojho organizmu a namiesto príliš častého a dlhého 
sprchovania sa umývajme trochu zriedkavejšie a krat-
šie. navyše, sprchovací gél môže poškodiť prirodzenú 
ochranu vrstvu našej pokožky, a tak ho stačí použiť  
každý druhý deň.               

Citlivý problém 
ak si nedáme pozor, naša pokožka sa môže počas suchej 
zimy napnúť, sčervenieť, olupovať sa a začne svrbieť. 
citlivejšie reaguje na zmeny poveternostných podmienok 
a zníži sa jej odolnosť. používajme preto vyslovene zimné 
ošetrovacie krémy, najmä pleťový krém a krém na ruky. 

Ochranný štít do extrémnych podmienok 
skôr ako vyjdeme von – hlavne vo veternom počasí 
– ošetrime si pleť vhodným mastným krémom. zvlášť 

vhodné sú prírodné oleje alebo vosky bohaté na nasýtené 
tuky. v mrazivom počasí nikdy nepoužívajme krém s vyso-
kým obsahom vody.

Zachraňujte, čo sa dá
Dehydratovanú pokožku môžeme preliečiť pravidelným 
ošetrovaním prírodným telovým krémom, ktorý nanášame 
pred spaním. Dôležité je posilnenie krvného obehu, čo 
môžeme dosiahnuť teplými zábalmi a masážami. teplý 
kúpeľ nevysušuje pokožku, ak do vody primiešame aro-
matický olej, napríklad rozmarínový alebo zázvorový.

„Závislá“ pokožka
Účinné látky v minerálnych olejoch môžu spôsobiť „závis-
losť”  pokožky. patria medzi ne napríklad parafín, silikón, 
terezín a petrolatum. ak ich používame pravidelne, po 
určitom čase si ich môže naša pokožka, či pery vyžado-
vať aj vtedy, keď ich už nepotrebujeme. tieto látky, ktoré 
nie sú pokožke príbuzné, sa používaním balzamu na pery 
môžu dostať do úst a ukladať sa v pečeni. kontrolovaná 
prírodná kozmetika by ich teoreticky nemala obsahovať, 
ale napriek tomu je užitočné informovať sa o jej zložení.

Jednoduchá príprava
Telový olej na ošetrenie pokožky
v zime môžeme používať domáci prírodný telový olej, 
ktorý si pripravíme z malého množstva olivového 
oleja a morskej soli. nanesme ho na svoju pokožku  
a opláchnime vlažnou vodou. soľ pokožku očistí a 
olej ju vyživuje a zmäkčuje.
 
Výživná maska na tvár
Domácu výživnú masku na tvár si pripravíme z čer-
stvého ananásu, šťavy z repy, banánu a vaječného 
žĺtka. hociktorú z týchto ingrediencií zmiešajme  
s malým množstvom medu a tvarohu, nahrejeme  
si pleť nad parou a nanesieme na ňu rovnomerne  
kašovitú masku. na 20 až 30 minút si ľahnime na 
pohodlné teplé miesto a relaxujme.

o pleť 
Studená a suchá stredoeurópska zima ešte viac 
zaťažuje našu pokožku, než iné ročné obdobia. musí 
sa vedieť vyrovnať s častou zmenou vlhkosti vzduchu 
a neustálymi zmenami teploty. Ako jej pomôcť? 

Zimná starostlivosť 

tipy & rady
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rôzne druhy jogy sa v zásade rozlišujú podľa 
fyzickej náročnosti, prípadne rozdielnym dôra-
zom na fyzické alebo duševné cvičenie. pre 

ktorý druh jogy sa rozhodnúť, nám okrem typu osob-
nosti pomôže určiť aj naša veková kategória. popri 
„klasike“ však existujú aj menej známe druhy jogy, 
ktoré nemusia poznať ani jej zanietení prívrženci.

Svet jogy 
Súlad rozumu, srdca a tela. podľa svojho pôvodného budhistického  
a hinduistického významu tvorí táto trojica podstatu jogy, avšak dnes  
ju veľa ľudí vníma „len” ako obľúbený telesný tréning. jej tradičné  
prvky však začínajú preberať moderné centrá jogy, ktoré vedú 
účastníkov cvičení aj k utíšeniu mysle. 

5 špeciálnych druhov jogy pre telo i dušu 

21 tento druh jogy vyvinul jeden z najväčších 
súčasných majstrov jogy, nedávno zosnulý 95 
ročný b. k. s. iyengar. série cvikov majstra 
pataňdžaliho, spoluautora kníh Joga sutra, 
založené na pravekých sútrach jogy a jej múd-
rosti môžu preukázateľne pomáhať pri liečení 
rôznych chorôb. podľa učenia lyengara kombi-
nácia popruhov, motúzov, tehál a iného náči-
nia s jogou môže ďaleko účinnejšie znižovať 
bolesť chrbta, vysoký krvný tlak, nespavosť  
a depresiu, než iné športy.

Joga Jin
od konca sedemdesiatych rokov je čoraz 
populárnejšia a býva často kombinovaná 
s oveľa dynamickejšími druhmi cvičenia. 

podstatou taoistickej jogy je, že v ása-
nách, teda v rôznych polohách, cvi-

čiaci zotrvá tri až päť minút, nie-
kedy až 20 minút. za ten čas telo 

ochabne a natiahnutie je účin-
nejšie a preniká až do hĺbky 
tkanív. popri tom poskytuje 
možnosť na krátku meditá-
ciu. na takejto pasívnej hodine 
jogy účastníci absolvujú menej 

cvikov ako na cvičeniach 
typu jang a odlišné  

sú aj názvy polôh.

Joga Iyengar 

šport
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3

4vinyasa Flow vznikla zo spojenia astangy, 
iyengaru a vini jogy a je vyslovene dynamic-
kým cvičením. spájaním rôznych polôh vzni-

kajú série pohybov a na 90 minútových tré-
ningoch sú účastníci prakticky neustále  
v priebežnom pohybe. spojovacie pohyby 
medzi jednotlivými polohami sú rovnako 
dôležité ako samotná výdrž, ktorá trvá 
kratšie než obvykle. relaxácia sa  

presúva na koniec hodiny.

Joga bikram

Vinyasa Flow

najznámejší typ jogy spomedzi tých, ktoré sa 
cvičia vo vyhriatom prostredí. celkovo 26 cvi-
kov je potrebné vykonať za 90 minút v 38 až 
40 stupňovej horúčave. Účastníci si precvičia 
celé telo. ide o fyzicky náročný tréning, avšak 
svaly a šľachy sú v horúčave pružnejšie a aj  
u začiatočníkov znižujú nebezpečenstvo  
zranenia na minimum. teplota vzduchu dá 
zabrať aj obehovej sústave, pričom veľký 
dôraz sa kladie na správne dýchanie.  
výhodou tejto jogy je aj to, že sa detoxikačné 
procesy organizmu prepnú na vyšší stupeň.

5Joga Antigravity
choreograf vzdušnej akrobacie christopher 
harrison ani nemohol založiť iný druh jogy, 
než antigravitačný. Jeho nasledovníci hľadajú 
cestu k anande, teda k uvoľnenej radosti,  
v mnohých krajinách sveta – pomocou motú-
zov visiacich zo stropu a závesných postelí. 
na hodine antigravity Joga (agy) nie je zried-
kavosťou, že človek visí dolu hlavou nízko nad 
zemou, a preto sa v prípade tehotenstva, vysu-
nutej platničky chrbtice, problémov s krvným 
tlakom alebo so srdcom tento typ  
jogy neodporúča.

šport
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Čierne 
pôŽitKyČítať si na gauči  

a mať poruke veľkú 
šálku špeciálnej 
kávy, či sadnúť si  
do štýlovej kaviarne  
a pri káve a zákusku 
sledovať dianie 
na ulici … to je 
dokonalá februárová 
pohoda.

gastronómia

22  | štýl&elán | február 2015



tip š&e: Ak je tortový základ príliš hrubý,  
rozrežme ho napoly a natrime krémom. 

tip š&e: Zážitok je ešte výraznejší, ak dezert 
servírujeme s lyžicami z čokolády, ale môžeme  

experimentovať aj s kúskami ovocia pridanými do mousse.

ingrediencie: 
125 g horkej 
čokolády,  
250 g 
mascarpone, 
100 g práško- 
vého cukru, 
1 balenie 
vanilkového 
cukru, 4 vajcia, 
2,5 dl čiernej 
kávy, 3 ks 
želatínových 
plátkov.

ingrediencie:
cesto: 1 dl silnej 
čiernej kávy,  
180 g masla,  
180 g cukru,  
3 vajcia,  
250 g múky,  
1 balenie prášku 
do pečiva, za hrsť 
zrnkovej kávy.
Krém: 3 pl hnedého 
cukru, 600 g 
práškového cukru, 
150 g masla,  
1 dl mlieka,  
1 dl kávy, 1 Čl na 
jemno mletej kávy,  
1 balenie smotany 
na šľahanie. 

Kávový dezert s mascarpone
Postup:

1) na čokoládové mousse našľahajme žĺtka z 2 vajíčok spolu  
s 80 g práškového cukru a následne k nim pridajme rozto-

penú čokoládu. 2) vymiešajme s vyšľahaným bielkom,  
naplňme poháre asi do tretiny a uložme do chladničky.  

3) mascarponový krém pripravme zamiešaním mascarpone 
s vanilkovým cukrom. vyšľahajme 2 bielka na tuhú penu  

a opatrne primiešajme do mascarpone. nádobu uložme do 
chladničky. 4) z kávy pripravme kávové želé. horúcu kávu 

zmiešajme s 20 g práškového cukru a vyžmýkanými želatíno-
vými plátkami. nechajme vychladnúť na izbovú teplotu.  

5) vyberme z chladničky poháre a po vrstvách pridajme 
mascarponový krém. nalejme naň kávové želé a hotové 

poháre dajme do chladničky.

Kávová torta  
s karamelovým krémom

Postup:
1) maslo roztopme a s cukrom vymiešajme nahladko. 2) pridajme 

postupne 3 rozšľahané vajcia, kávu a po dávkach aj múku, vždy roz-
miešajme do hladka. 3) tortovú formu vysteľme papierom na peče-

nie. Do formy nalejme cesto a rovnomerne posypme kávovými zrn-
kami. 4) v predohriatej rúre pečme pri teplote 180°c pol hodinu alebo 

do skúšky ihlou. v rúre nechajme vychladnúť a až potom oddeľme od 
papiera. 5) krém: zmiešajme mletú kávu, mlieko a roztopené maslo. 

6) hnedý cukor roztopme bez miešania v malom hrnci na karamel. 
stiahnime z ohňa a keď trochu vychladne, pridajme mlieko s mas-

lom. 7) znova zohrejme a miešajme, kým sa karamel nerozpustí. vtedy 
stiahnime z ohňa a začnime vytvárať penu pomocou šľahača. súčasne 
pridávajme mletú kávu a práškový cukor. výsledný krém musí mať roz-

tierateľnú konzistenciu. 8) medzitým smotanu na šľahanie vyšľahajme 
na tvrdú penu, opatrne zmiešajme s krémom a natrime na cesto. 

pôŽitKy

tip š&e: na prípravu koreninovej zmesi používajme mažiar. 
Ak v ňom spracujeme koreniny, ich chuť bude oveľa inten-
zívnejšia a čerstvejšia. 

ingrediencie: 
slaný karamel: 
40 g masla,  
1 Čl morskej soli, 
100 g cukru, 
2 pl vody, 
0,5 dl plnotučnej 
smotany. 
latte: 1 dávka čiernej 
kávy, 1,5 dl mlieka. 
Koreninová zmes: 
1 lyžička mletého 
kardamómu, 2 lyžičky 
mletej škorice, 1 lyžička 
morskej soli.

Slaný karamel latte
Postup:
1) na prípravu slaného karamelu nalejeme do malého hrnca 
troška vody, zohrejeme a pridáme cukor, ktorý roztopíme 
bez karamelizácie – pri nízkej teplote. nemiešame! pri níz-
kom plameni počkáme, kým sa odparí voda a sladká zmes 
dosiahne peknú hnedú karamelovú farbu. 2) vypneme pla-
meň, pridáme maslo, soľ a celé dobre premiešame. prilejeme 
smotanu a znovu zohrejeme, ale len na malom ohni, kým 
zmes zostane hladká. 3) uvaríme jednu dávku čiernej kávy, 
napeníme mlieko a pridáme do kávy. na to nalejeme karame-
lovú zmes. 4) na prípravu koreninovej zmesi rozdrvíme ško-
ricu, kardamóm a soľ a kávu posypeme. 

gastronómia
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Úrovne praženia kávy
na rozdiel od všeobecne vžitých predstáv, praženie neznamená 

pálenie kávy, ale jej spracovanie pomocou vysokej a suchej teploty, 

ktorá pôvodné vlastnosti jednotlivých druhov káv zachováva. podľa 

intenzity a doby praženia sa vo svete rozlišujú rôzne úrovne úpravy 

kávy a existujú dokonca školy praženia, reprezentujúce rôzne 

zvyky. silnejšie praženie môže potlačiť pôvodné vlastnosti kávy,  

čo je charakteristické v prvom rade pre francúzske kávy.

Hamburská 
škola 

– svetlohnedá 
farba

Viedenská 
škola – stredne 

hnedá 
farba

Francúzska 
škola 

– tmavohnedá 
farba

Talianska 
škola – sýto 
tmavohnedá 

farba

Umenie 
nech by sme sa vyskytli kdekoľvek vo svete, 
oplatí sa vyskúšať miestne zvyky kávičkovania, 
veď dobrá káva je – okrem krátkodobého 
povzbudzujúceho účinku – zdrojom kulinárskeho 
zážitku. Stačí ju servírovať správne pripravenú.

osvieženia

Ako pit’ kávu?
pitie kávy espreso má takmer v každej krajine svoju 
vlastnú etiketu. na poprednom mieste sú, samozrejme, 
taliani. vodu servírovanú k malej osviežujúcej káve taliani 
v kaviarňach zásadne nepijú po dopití kávy, ale predtým. 
sú totiž presvedčení, že výborné espreso – ktoré je  
u nich všade dostupné – nie je potrebné zapiť, ale 
opačne, treba pripraviť chuťové bunky na kávičkársky 
pôžitok vypitím čistej vody.

áva je súčasťou všedných dní, avšak aj z tohto kaž-
dodenného nápoja si môžeme urobiť gastrono-

mický zážitok. tradície a kultúra pitia kávy, ktoré 
pretrvávajú celé stáročia, nám umožňujú vní-

mať dobrú čiernu kávu ako lahôdku.  
o tom, ako sa dostala káva na náš 
stôl, hovorí veľa historiek a legiend. 

Jej nitky sa ťahajú až do arábie, do osmanskej 
ríše, ba dokonca až k archanjelovi gabrielovi a proro-
kovi mohamedovi. Jedno je však isté, v dnešnej dobe 
je káva módou a na jej kvalitu kladieme oveľa väčší 
dôraz než v minulosti. kávu určenú na bežnú konzu-
máciu všeobecne rozdeľujeme na dva druhy: robustu 
a arabicu. káva arabica prevyšuje robustu svojou 
plnou chuťou, decentnou arómou, ale aj cenou, avšak 
oproti robuste má len tretinový obsah kofeínu a jej 
pestovanie si vyžaduje špeciálne podmienky. arabica 
sa pestuje výlučne v tropickom klimatickom pásme 
na vulkanickej pôde v nadmorskej výške 1000 až 
2000 m. napriek tomu sa svetová produkcia kávy 
skladá zo 60 až 70 percent práve z druhu arabica.

cappucino
espreso

parou napenené 

mlieko

mliečna pena

Z oho a kol’ko? mocha
espreso

čokoláda

parou napenené 

mlieko

mliečna pena

americano
espreso

horúca voda
macchiato

espreso

parou napenené 

mlieko

gastronómia
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mocha
espreso

čokoláda

parou napenené 

mlieko

mliečna pena

Corinthia Hotel Budapest
www.vincebudapest.com

Let us be your ‘private dancer’!
we wiLL guide your senses, and show you the 
pLeasure of wines you have yet to experience.

`̀A6-8
march 

2015.

Wine ShoW
BudapeSt

vince_Budapest2015_ hirdetés_A4.indd   3 1/23/15   9:35 AM



výstava

Studený zimný mesiac nás láka zahriať sa na dobrom koncerte, 
zaujímavej výstave alebo v kine. lákavé tituly má aj pre milovníkov 
kníh, do ktorých sa radi začítajú v teple domova.

februárová ponuka

everest
múzeum poprad,  8. 10. 2014 – 15. 3. 2015

výstava v podtatranskom múzeu pri príležitosti 30. výročia prvého slovenského 
výstupu na najvyššiu horu sveta. prvými občanmi vtedajšej Čssr, ktorí na nej 
stáli (v poradí ako osemnásty a devätnásty človek sveta bez použitia umelého 

kyslíka), boli Jozef psotka a zoltán Demján. výstava je venovaná 80. výročiu naro-
denia legendy slovenského horolezectva ing. Jozefovi psotkovi, ktorý pri zostupe  

z everestu zahynul. predstavuje však aj históriu objavovania tejto bájnej hory.
www.muzeumpp.sk
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Profesia days 2015
incheba bratislava, 25. – 26. 2. 2015

najväčší veľtrh práce. výstavisko incheba po šiestykrát pri-
náša verejnosti možnosť osobne sa stretnúť so zástupcami 
firiem pôsobiacich na slovensku, medzi ktorými nechýba 
ani slovnaft – jeden z najväčších a najlepších zamestnáva-
teľov. môžete sa inšpirovať pútavými prednáškami úspeš-
ných ľudí, naučiť sa niečo nové na workshopoch a ak hľa-
dáte nové zamestnanie, využite bezplatné poradenstvo 
– napríklad o tom, ako upraviť životopis, aby personalistu 
zaujal, či ako sa úspešne predať na trhu práce.
www.profesiadays.sk

Horúca 
a rovat címekultúra

Á

Ïennio Morricone
SlovnAft Arena, bratislava, 20. 2. 2015

magická melódia fúkacej harmoniky z filmu vtedy na západe 
je známa asi každému, no menej je tých, ktorí poznajú jej 

autora. hudba 85-ročného taliana, päťkrát nominovaného 
na oscara, zaznieva aj z iných úspešných filmov či seriá-

lov – spolu ich je vyše 500! prvýkrát a naposledy odznejú 
jeho nesmrteľné filmové hity v dvojhodinovom exkluzívnom 

programe v slovnaFt arene. Český symfonický orches-
ter bude dirigovať najväčšia svetová legenda filmovej hudby 

morricone osobne.
www.ticketportal.sk

veľtrh

Koncert

Ï



knihy

dvd

Hudba

film
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Divoké historky
Aerofilms

Šesť divokých historiek spája téma drobných i väč-
ších nespravodlivostí a krívd, ktorým sa človek 
nemôže brániť, ak nechce prekročiť hranice zákona 
alebo dobrých mravov. lenže čoho je veľa, toho je príliš a nervy môžu rupnúť kaž-
dému. uvoľňujúci účinok smiechu, ktorý sa dostaví pri každom zo šiestich prekvapi-
vých rozuzlení neodolateľnej čiernej komédie bratov almodóvarovcov, je zaručený.
dátum premiéry: 19. 2. 2015

kultúra

¿

JáN Z tURCa
kRONika JáNa Z tURCa

perfeKt

Dielo prvého známeho laického spisova-
teľa v uhorsku, ktoré vyšlo prvýkrát v roku 

1488, je nenahraditeľným svedectvom  
o našej stredovekej minulosti. kniha  

je však výnimočná aj výtvarným stvárne-
ním a ilustráciami od samotného autora. 

ozdoba každej knižnice.

kaMiL PeteRaJ
MiLUJte Sa S LáSkOU
iKAr

kniha, kde písmenká a slová ožili. aforizmy, kúsky 
básne, bonmoty, riekanky a iné slovné jednohubky, 
skrátka bezuzdné šantenie majstra slova, ale aj 
autora grafického stvárnenia knihy, kde každá ďal-
šia strana je novým prekvapením.

ZUZaNa HOMOLOVá 
A MILOŠ ŽELEZŇÁK
MeDZi DVOMi PRáZDNOtaMi
SlnKo recordS

neskutočne intímny album sa tentoraz neve-
nuje cizelovaniu polozabudnutého ľudového 
dedičstva. spev je obnažený na úplnú dreň 
a je sprevádzaný len veľmi jemnými tónmi 
akordeónu, píšťalky či perkusií. vystihujú ho 
možno slová: znesiteľná ľahkosť bytia.

eLáN
ŽIVÝCH NÁS NEDOSTANÚ

WArner muSic

po štvorročnej pauze je tu album 
č. 14 od pánov, ktorí v našom teri-
tóriu dosiahli už všetko. Je to tiež 
darček k vašovej a Jožovej 60-ke. 
Čím je iný? azda občasným použi-

tím dychov, ktorých orchestrálny 
nádych tejto hudbe svedčí. ináč nič 

nové, len samý elán!

7 tRPaSLÍkOV
mAGic boX

nemecká 3D rozprávka. bobo 
nešťastnou náhodou pichol princeznú 
ruženku do prsta skôr, ako hodiny na 
oslave jej 18. narodenín odbili polnoc, 

a tak naplnil kliatbu. on a jeho šiesti 
kamaráti musia chybu napraviť. ako? 

no predsa bozkom z čistej lásky!

ROZPRáVkáR
continentAl film

milostná dráma muža, ktorý si 
vybudoval paralelné životy s dvomi 
krásnymi ženami (eva herzigová a 
aňa geislerová) na základe neko-
nečnej siete lží. v tomto svojom sne 
žije len pre chvíľu, ktorá je práve 
teraz – a to sa musí stať osudným.

¿
¿

ÁÁ

¡

¡



krížovka
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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 20. februára 2015. z úspešných riešiteľov januárovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: moniku kurnotovú z Dolného kubína, 
Františka rákoša z tulčíka a martu Štramovú z levoče. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.



horoskop
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Aktívny   
       koniec zimy 

Baran
21. marec – 21. apríl

v predchádzajúcom mesiaci ste boli oporou pre mnohých 
ľudí a teraz pocítite blahodarné účinky svojej ochoty pomá-
hať. robíte to síce pre dobrý pocit, ale môžete získať veľa 
nových priateľov. zvlášť v polovici mesiaca vaša popularita 
výrazne vzrastie. 

Býk
22. apríl – 21. máj

ak sa vaša finančná situácia zlepšila už v predchádzajú-
com mesiaci, tento trend bude pokračovať, a navyše si 
vytvoríte malú finančnú rezervu. pokiaľ ste v úvode tohto 
roka žiadne zlepšenie nepostrehli, nevadí. Február pred 
vami odkrýva úžasné možnosti.

Blíženci
22. máj – 21. jún

niekto vás upozorní na zaujímavé nové hobby, ktoré sa 
oplatí vyskúšať. v partnerskom vzťahu prevláda poria-
dok a harmónia, a aj na svojich priateľov sa môžete vždy 
spoľahnúť. starší príbuzní vám môžu pripraviť príjemné 
prekvapenie. 

Rak
22. jún – 21. júl

vaším skutočným zázemím je domov a rodina, a tak aj 
vás samotných prekvapí, že odrazu máte chuť vyraziť si 
von medzi priateľov alebo cestovať. milí raci, urobte to! 
zabávajte sa a vychutnajte si nové zážitky.

Lev
22. júl – 23. august

cítite sa byť nezávislými a silnými, čo je aj pravda, a vaše 
pozitívne nastavenie pritiahne do vášho života tie najlepšie 
veci. levom, ktorí si teraz hľadajú partnera, druhá polovica 
mesiaca sľubuje zaujímavé stretnutie. neignorujte ho.

Panna
24. august – 22. september

svojej práci sa naďalej venujete s veľkou radosťou a medzi 
svojimi kolegami sa cítite naozaj dobre. vaše víkendy patria 
rodine a relaxu. presne takto je to ideálne, pretože je čas 
skôr na pasívny oddych, než na dobrodružstvá.

Váhy
23. september  – 22. október

tento mesiac bude žičiť partnerským vzťa-
hom. ak žijete s partnerom, váš vzťah sa ešte 
viac prehĺbi, a navyše vo svojom spoločnom 
živote objavíte veľa nových stránok. ak ste 
single, náhle zistíte, ako veľa ľudí túži po vašej 
spoločnosti. 

Škorpión
23. október – 22. november
Do tohto roka vstupujete zo svojou obvyklou 
obrovskou energiou, ale február skôr prospieva 
relaxu. bez váhania požiadajte ostatných, aby 
vám pomáhali – bez ohľadu na to, či ide o pra-
covné úlohy alebo domácnosť. 

Strelec
23. november. – 22. december

po predchádzajúcom pokojnejšom mesiaci 
znovu vhupnete do každodenného života  
s obvyklou energiou. zmeny a rušný spoločen-
ský život sa vám budú teraz naozaj páčiť.  
nie je vylúčené, že krátke cestovanie vnesie  
do vášho života nový vietor.

Kozorožec
23. december – 20. január

tento mesiac budete práve takí pokojní, ako 
to máte vo svojom živote radi. momentálne je 
vašou najdôležitejšou úlohou stanovenie svo-
jich osobných limitov. ak sa vám to podarí, 
budete sa cítiť vo svojej koži veľmi dobre. 

Vodnár
21. január – 19. február

veľmi sa budete tešiť na narodeniny, pretože 
tušíte, že tento rok vám prinesie samé prí-
jemné prekvapenie. sústreďte sa na tú oblasť 
života, v ktorej si najviac prajete zmenu – verte 
tomu, že nastane. 

Ryby
20. február – 20. marec

tento mesiac vám prinesie romantickú náladu 
a je pravdepodobné, že váš partner túži presne 
po takejto atmosfére. ak máte plán súvisiaci  
s umením, pustite sa do neho v druhej polovici 
mesiaca. bude pre vás novým zdrojom radosti.

christian 
bale
30. 01. 1974

robbie 
Williams
13. 02. 1974

rene 
russo
17. 02. 1954

rihanna
20. 02. 1988

február prináša nové výzvy, veľké 
stretnutia a príjemné prekvapenia  
s vidinou skvelých príležitostí. 



Jeho aktivity presahujú brány spoločnosti – do 
športu, kultúry, vzdelávania, podpory talentov či 
starostlivosti o životné prostredie. 
„záber našich aktivít je naozaj široký, preto 
sme sa rozhodli prezentovať slovnaft aj z tejto 
stránky,“ hovorí riaditeľ podnikovej a marke-
tingovej komunikácie slovnaFt, a.s., anton 
molnár. reklamná agentúra istropolitana 
ogilvy dostala zadanie predstaviť slovnaft ako 
značku, ktorá robí pre ľudí oveľa viac ako len 
to, že vyrába palivá. a tak sa v emotívnom tele-
víznom reklamnom spote mohli televízni diváci 
dozvedieť, že v slovnafte vyrábajú aj pot, slzy, 
kyslík, adrenalín či endorfíny. 
v spote neúčinkujú herci a využíva reálne 
zábery. natáčanie trvalo iba dva dni. „emotívny 
televízny spot sa nám podarilo urobiť aj vďaka 
trpezlivosti a ústretovosti účinkujúcich – moto-
cyklového pretekára Štefana svitka, hoke-
jistov, tanečníkov z lúčnice alebo klaviristke 

Čo vyrábame 
  v Slovnafte?
odpoveď na túto jednoduchú otázku predsa všetci  
poznajú. benzín, aj naftu, áno, aj ďalšie produkty.  
no Slovnaft nie je len rafinéria. 

eme z talentov novej európy. ceníme si, že 
nám pomohli dostať do spotu skutočné emó-
cie, ktoré pri nakrúcaní prežívali reálne aj na 
pľaci,“ hovorí barbora rebrošová z marketingo-
vej komunikácie slovnaFt, a.s., ktorá koordi-
novala realizáciu spotu.

Spot si môžete pozrieť na youtube 
na SLOVNAFT TV. Na stránke je 
možnosť zapnúť si anglické titulky.

Aby sa kameraman Jakub Dvorský pri snímaní motocyklového 

pretekára Štefana Svitka zo Slovnaft Teamu čo najviac priblížil  

k atmosfére rely Dakar, použil kombináciu kamier a časť záberov  

sa nakrúcala pomocou kamerového dronu – letecké zábery. 

Pri nakrúcaní spotu v SLOVNAFT Arene boli použité 

špeciálne kamerové technológie. Napríklad pre 

dynamickejší pocit bolo na telo hokejistu pripevnené 

odľahčené kamerové rameno, tzv. bodymount. 

Hokejista sa teda snímal sám.

Klaviristka Ema – Talent Novej Európy v priestoroch 

Primaciálneho paláca v Bratislave, kde sa natáčala 

časť spotu o podpore mimoriadne nadaných detí  

a mladých ľudí

Park v Malackách si „zahral“ 

v sekvencii o grantovom 

programe Zelené oázy

Tanečníci z Lúčnice sú 

spojení so Slovnaftom 

prostredníctvom dlhoročnej 

podpory, ktorú poskytuje 

rafinérsko-petrochemická 

spoločnosť tomuto 

špičkovému umeleckému 

súboru. 

televízny spot v číslach

•   Na nakrúcaní sa podieľal 
60-členný štáb

•   Pri niektorých motívoch bolo  
v jednom momente na pľaci 
vrátane komparzu až 150 ľudí

•   Spot sa nakrúcal na 5 mies-
tach – okrem bratislavskej 
slovnaft areny, zrkadlovej 
siene primaciálneho paláca  
a divadle nová scéna aj  
v parku malacky a pieskovni 
pri plaveckom Štvrtku

•   Nakrúcanie trvalo iba 2 dni

správy
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