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Šťastnú cestu!

Fanúšikovia extrémneho motorizmu na celom 
svete zaostrili v úvode roka na latinskú 
ameriku, kde 3. januára odštartovali rely Dakar. 
svoje „želiezko v ohni“ tam má aj slovnaft. 
motocyklový jazdec v žlto-čiernom Štefan svitko 
je na Dakare už šiesty raz a aj tento rok používa 
na trati dlhej takmer 9000 kilometrov osved-
čené značkové mazivá mol Dynamic. v súboji  
s nástrahami náročnej trasy, počasím i vlastnými 
silami mu prajme to, čo sa od tohto roka stáva 
hlavným heslom slovnaftu: Šťastnú cestu!
tvár na titulnej strane prvého tohtoročného čísla 
nie je neznáma. herec branislav bystriansky 
pôsobí v elitnom slovenskom národnom divadle,  
popularitu si získal v televíznom seriáli panelák 
a do povedomia širokej verejnosti vstúpil aj ako 
zaspávajúci vodič kamiónu v grotesknej reklame. 
v rozhovore prezradil, ako sa z nádejného talen-
tovaného matematika stal vynikajúci herec.

prajem vám príjemné čítanie.

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

●➜ najviac

●➜ najmodernejšie

●➜ najsilnejšie

●➜ najluxusnejšie
naj roka 2014
na konci uplynulého roka bolo zrejmé, že sa európsky 
automobilový trh začína zviechať z krízy a podľa analytikov 
tento trend pokračuje. výrobcovia sú optimistickí a počítajú  
s nárastom predaja. v uplynulom roku postupného  
oživovania vzniklo niekoľko naj.

vzkriesenie

Trh s automobilmi ožíva
po dlhej dobe zdanlivého úmrtia európsky trh s novými 

autami začal vlani postupne ožívať. zohľadňujúc  
prvých desať mesiacov roku 2014, počet nových áut  
uvedených do prevádzky sa zvýšil o 6,1 percenta na  

10 645 907 kusov. registrácia nových áut sa zvýšila  
v Španielsku o 18,1 percenta, vo veľkej británi o  

9,5 percenta, v nemecku o 3 percentá a vo Francúzsku 
o 1,4 percenta. medzi jednotlivými značkami je lídrom 

na trhu skupina volkswagen, za čo môže ďakovať  
v prvom rade rozbehnutému seatu a stabilne narastajú-

cim predajom vozidiel audi. na druhom mieste sú autá 
skupiny psa, avšak so skromnejším rastom predaja.

karbónová príšera

Ideovosť
titul najdrahšieho auta zís-
kal v roku 2014 automobil 
lamborghini veneno roadster. 
výrobca si je svojho výnimoč-
ného postavenia vedomý  
a a v pláne mal predať  
v roku 2014 len deväť kusov. 
pri takomto exkluzívnom vozidle 
to nie je až tak málo. extrémne 
ľahká, polymérová, karbónovými 
vláknami vystužená karoséria 
modelu veneno roadster ukrýva  
v sebe 6,5 litrový, 12 valcový  
a 750 koňový motor, ktorý zrýchli na  
100 km za 2,9 sekundy. maximálna 
rýchlosť auta je 356 km/h. základná 
cena modelu dosahuje 4,5 milióna dolárov. 
Je to riadne vysoká suma, pretože cena  
extrémne drahého vozidla bugatti veyron  
neprekračuje 2,5 milióna.

správy o autách
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očistná kúra

Hybridné vozidlo elektrika-elektrika
automobilka audi so svojím modelom a7 h-tron quattro predstavila hyb-

ridné vozidlo, v ktorom úplne chýba tradičný motor. v tomto štúdiovom 
vozidle je pohon zabezpečený v prednej časti palivovými kazetami a vzadu 

akumulátorom s nabíjaním cez elektrickú sieť. Do prednej časti auta sú 
nainštalované palivové kazety dodávajúce prúd, a nimi zásobovaný  

129 koňový elektromotor, kým zadnú nápravu poháňa 102 koňový elektro-
motor požičaný od káblového hybridného auta a3 e-tron.  

auto h-tron quattro má teda dva samostatné elektrické  
pohony a celkový výkon systému je 231 k/540 nm.

v bani

Brutálny dumper 
vlani prišiel na trh ruský megadumper s označením belaz 75710. tento 
3300 koňový obor bez nákladu váži 360 ton, ale jeho celková hmotnosť  

s nákladom môže dosiahnuť až 810 ton. to zodpovedá deviatim električkám 
combino úplne nabitým cestujúcimi. belaz má dĺžku 21 metrov, šírku  

10 metrov a ak by sme ho chceli zaparkovať, potreboval by 210 metrov 
štvorcových. našťastie to nie je potrebné, pretože v obrovských ruských 

baniach bude pracovať na povrchovej ťažbe. 

Úplný luxus

Vzkriesenie Maybachu
predchádzajúce modely maybach síce priniesli 
mercedesu pád, firma však nechce stratiť svojich  
najzámožnejších klientov. pripraví preto zo svojej naj-
novšej série s špičkové luxusné auto s predĺženou 
vzdialenosťou náprav.  aj keď bola značka maybach 

zdegradovaná zo samostatnej značky na nižšiu 
úroveň, výrobca vkladá do tohto modelu 

všetky najlepšie poznatky výroby auto-
mobilov. Šanca odlákať zákazníkov od 
značky rolls royce či bentley je teda 
veľká. Distribúcia modelu sa začne vo 
februári, pričom v predaji budú verzie 

s 500 a s 600 so 445, resp. 530 koňo-
vými motormi v8 a v12.

KRáTKE spRáVy
Vo vzduchu aj na zemi
spoločnosť Wizzair oznámila spoluprácu 
s najväčšou platformou autopožičovní 
na svete. záujemcovia môžu využívať  
24 hodinové služby autopožičovne  
rentalcars.com v 106 destináciách 
leteckej spoločnosti v 36 štátov sveta. 
podstatou spolupráce je, že cestujúci si 
požičajú auto na cieľovom letisku už pri 
rezervovaní letenky.

seat odchádza 
aspoň teda z ruska. Španielsky výrobca 
končí s predajom svojich áut na rus-
kom trhu od roku 2015. Dôvodom tohto 
kroku je oslabenie rubľa  a značné  
spomalenie rastu ruskej ekonomiky.  
už v roku 2014 sa predalo o polovicu 
menej seatov než v roku 2013, a tak 
rozhodnutie nebolo neočakávané.

Čakanie na super Lexus
keď zástupcovia automobilky tvrdili,  
že sa v priebehu dvoch rokov dostane 
do výroby dlho očakávaný športový 
lexus so základmi v štúdiovom vozidle 
lF-lc, boli vo vyjadreniach veľmi opa-
trní. koncepčné vozidlo výrobca ukazuje 
už tri roky, ale do výroby sa neženie. so 
sériovým vozidlom sa však snaží vzkrie-
siť názov sc, ktorý zanikol v roku 2010.

Úspešná séria
v závode nissanu v britskom 
sunderlande koncom roka vyrobili už 
dvojmiliónty Qashqai. crossover, pred-
stavený pred ôsmymi rokmi, dosiahol 
toto číslo spomedzi všetkých áut vyrába-
ných vo veľkej británii najrýchlejšie,  
a aj teraz zíde z výrobného pásu každú 
minútu jeden Qashqai. Dvojmiliónte 
vozidlo bolo červenej farby, malo  
výbavu n-tec a vyrobilo sa pre  
britského zákazníka.

správy o autách
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Rodinné terénne vozidlo, priestranné auto na výlety, prevýšený 
kompaktný model... Nečudo, že crossovery, ktoré spájajú 
vlastnosti viacerých kategórií, môžeme charakterizovať 
mnohými spôsobmi. 

crossovery
rodinné

Suzuki S-Cross – Veľký brat
Japonský výrobca predstavil väčšieho brata dobre známeho modelu 
suzuki sX-4 už vlani. pri dosahovaní priaznivej spotreby mu popri aero-

dynamickom tvare pomáha aj nízka hmotnosť, pretože najľahšia verzia 
má hmotnosť len 1085 kg. prístrojová doska je vzhľadná, avšak nie 

extravagantná, a očividná je tu príkladná ergonómia. Do viac než 
1,2 kubíkového rozšíriteľného batožinového priestoru sa dobre 
nakladajú aj veľké predmety a v základnej cene prináležia  
k vozidlu mnohé praktické doplnky. tento crossover v základnej 
verzii je montovaný s predným pohonom, ale dá sa objednať aj  

s pohonom štyroch kolies s názvom allgrip. vodič pomocou kotúča 
na stredovej konzole si vyberie spomedzi štyroch elektronicky riade-

ných režimov prevádzky ten, ktorý najviac zodpovedá aktuálnym  
podmienkam na ceste. 

Peugeot 4008 – Vojna klonov
automobilka peugeot si pri predaji modelu 4008 zvolila inú cestu, než 
konkurencia. k vozidlu patrí sedem airbagov, farebný centrálny displej, 

klimatizácia, štartovanie bez kľúča, asistent rozjazdu do kopca, par-
kovací asistent, kožený poťah volantu, bluetooth a leD-ové denné 
svetlá. v interiéri sú štýlovo kombinované japonské a francúzske 
elementy. pohon všetkých kolies je v základnej cene a vodič  
rozhodne o tom, či si želá predný pohon, resp. uzáverový alebo 
elektricky riadený systém 4x4.

Nissan Qashqai – Séria úspechov
Druhá séria modelu, predstaveného pred rokom, by mala prevýšiť 

prvú generáciu, z ktorej sa predalo vyše dvoch miliónov kusov. v inte-
riéri tejto novinky môžeme vďaka elektronickej ručnej brzde dobre 
využiť viacero praktických odkladacích miest a veľkorysý batoži-
nový priestor. všetky motory prichádzajú so štart/stop techno-

lógiou, avšak automatickú prevodovku a pohon všetkých kolies 
si môžeme objednať len k najsilnejšiemu motoru. pri najvyššej 

úrovni výbavy je v základnej cene bezpečnostný balík, ktorý 
okrem iného obsahuje systém predchádzania frontálnemu 

nárazu, systém upozornenia pri vybočení z jazdného pruhu, a tiež 
systém rozpoznania dopravných značiek.

svet áut
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Peugeot 4008
Dĺžka .........................................4340 mm
Šírka .......................................... 1768 mm
Výška .........................................1625 mm
Vzdialenosť náprav...................2670 mm
Batožinový priestor .......442/1219 litrový
Výber motorov ....................... 2 dieselové
výkon .......................................115-150 k
Priemerná spotreba ..... 4,9-5,6 l/100 km
Základná cena (s DPH) ....34 224–36 568 eur

Dizajn
vďaka veľkorozmernej maske chladiča, 
jedinečným svetlám a pochrómovaným 
ozdobným prvkom dizajn vozidla sa vidi-
teľne odčleňuje od vozidla mitsubishi asX 
slúžiaceho ako základ, resp. od príbuz-
ného modelu citroën c4 aircross. 

výbava
bohatú základnú výbavu je okrem iného 
možné rozšíriť o kameru na cúvanie, hi-fi 
zariadenie rockFord, kompletné kožené 
čalúnenie, panoramatickú strechu, navi-
gačný prístroj, vyhrievané predné sedadlá, 
a metalízové, resp. perleťové lakovanie. 

Motor
na slovensku sa dá kúpiť toto auto  
s dvoma dieselovými motormi euro 5, 
vybavenými štart/stop elektronikou. kým 
1,6 litrový motor hDi dosahuje 115 koňový 
výkon, väčší 1,8 litrový hDi má až 150 
koní. maximálny krútiaci moment je 270, 
resp. 300 nm. k obidvom motorom sa pri-
pája šesťstupňová manuálna prevodovka. 

Suzuki SX-4 S-Cross
Dĺžka .........................................4300 mm
Šírka .......................................... 1765 mm
Výška .........................................1575 mm
Vzdialenosť náprav...................2600 mm
Batožinový priestor .......430/1269 litrový
Výber motorov .....1 benzínový, 1 dieselový
výkon .............................................. 120 k
Priemerná spotreba ..... 4,2-5,9 l/100 km
Základná cena (s DPH) ... 15 300–26 000 eur

Dizajn
už forma prezrádza, že ide o multifunkčné 
vozidlo. Dizajnérom sa podarilo naďalej 
udržať zdržanlivú eleganciu, charakteris-
tickú pre túto značku.

výbava
s-cross je veľkorysý. len málo áut s kom-
paktným rozmerom ponúka v základnej 
cene sedem airbagov, tempomat s obme-
dzením rýchlosti, asistenta núdzového brz-
denia, systém kontroly tlaku v pneuma-
tikách, klimatizáciu, multifunkčný volant 
alebo usb vstup. na špičkovej úrovni 
elegance plus už prináleží k modelu aj 
vyhrievanie sedadiel, panoramatická stre-
cha a aj inteligentný kľúč.

Motor
benzínový a dieselový motor sú rovnako 
1,6 litrové a 120 koňové a okrem päťstup-
ňovej manuálnej prevodovky je možné 
montovať aj s prenosom síl cvt. krútiaci 
moment dieselového motoru 320 nm je 
k dispozícii už od 1750 otáčok. k tomuto 
motoru sa montuje šesťstupňová manu-
álna prevodovka.

Nissan Qashqai
Dĺžka .........................................4380 mm
Šírka ..........................................1806 mm
Výška .........................................1590 mm
Vzdialenosť náprav...................2646 mm
Batožinový priestor .................430 litrový
Výber motorov .... 1 benzínový, 2 dieselové
výkon .......................................110-130 k
Priemerná spotreba ..... 3,8-5,6 l/100 km
Základná cena (s DPH) ...18 690–29 990 eur

Dizajn
oproti predchádzajúcej úspešnej generá-
cii sa auto výrazne zmenilo. línie sú teraz 
oveľa športovejšie a aerodynamickejšie  
a v uplynulom roku takmer všetky suv 
vozidlá s touto značkou prebrali agresívnu 
prednú časť tohto modelu. 

výbava
automobil je dostupný v troch úrovniach 
výbavy – visia, acenta, tekna. už k vstup-
nému modelu prináleží multifunkčný volant, 
klimatizácia, bluetooth, päťpalcový displej, 
asistent rozjazdu do kopca, kontrola tlaku  
v pneumatikách či tempomat. Úrovni tekna 
prináleží už sedempalcový dotykový displej, 
navigácia a systém parkovacej kamery sní-
majúci okolie pod 360° uhlom.

Motor
benzínová verzia z ponuky prepracova-
ných motorov je 1,2 litrová, štvorvalcová, 
115 koňová pohonná jednotka s turbodú-
chadlom. vodiči uprednostňujúci dieselový 
pohon si môžu vybrať z 1,5 litrového  
a 110 koňového, alebo 1,6 litrového  
a 130 koňového motora. 

svet áut
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nový benjamín rodiny
opel Corsa 2015

novú corsu sme testovali  s kristínou hlavatou  
z občianskeho združenia, zameraného na pomoc 
deťom v detských domovoch. „naše jediné domáce 
auto je trochu väčšie a silnejšie, ale vždy som si pre 
seba predstavovala niečo malé, svižné a farebné. 
niečo ako opel corsa,“ hovorí kristína. 

Dizajn a vnútorné vybavenie
nový interiérový dizajn posunul corsu aspoň o desať-
ročie dopredu. automobilka opel do modelu natlačila 
také množstvo modernej elektroniky, aké sme ešte 
nedávno mohli vidieť len v prémiových autách vyšších 

kategórií. corsa má vynikajúce bi-xenónové svetlá  
a zabudovaný kamerový systém, upozorňujúci na 
možnú čelnú zrážku. vyskúšali sme, funguje to,  
i keď nie až tak bezpečne ako pri prémiových znač-
kách. systém monitorovania mŕtveho uhla sa nám 
páčil, ale stačilo trochu dažďa a už nebol taký spoľah-
livý. zapínal sa aj vtedy, keď o aute v okolí nebolo ani 
chýru. asistent rozpoznávania dopravných značiek fun-
goval celkom spoľahlivo v meste aj mimo mesta, počí-
tač dobre rozpoznával hlavne tabule s obmedzením 
rýchlosti. novinkou v aute je audiosystém lg  
s dotykovým displejom. celkom dobre spolupracuje 
s androidom a bez problémov z neho prenáša nielen 
hudbu a telefonovanie, ale aj údaje z gps. 

opel Corsa, obľúbené auto mladých rodín, sa ku koncu tohto 
roka dočkal generačnej výmeny. Po štvrtej generácii, ktorá 
už mala zopár rokov, prišiel modelový rad 2015 a my sme 
mali možnosť ako prví na Slovensku vyskúšať trojdverovú 
verziu s najsilnejším benzínovým motorom.

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: benzínový preplňovaný štvorvalec
objem valcov: 1398 cm3

maximálny výkon: 74 kW (100 koní)
maximálny krútiaci moment: 200 nm/2000 ot. /min
rozmery – dĺžka/šírka/výška: 3999/1737/1488 mm
rázvor: 2 511 mm
najvyššia rýchlosť: 180 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h): 13 s                           
meranie Š&e: 13 s
priemerná spotreba: 6,6/100 km
meranie Š&e: 6,7 l/100 km 
cena modelu od: 7990 eur s Dph
cena skúšaného modelu: 9990 eur s Dph

Dôležitejšie prvky výbavy

bi-xenónové predné svetlomety, leD denné svietenie, 
ovládanie audiosystému a tempomatu na volante, elek- 
tricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá  
vo farbe karosérie, 15“ disky z ľahkej zliatiny, asistent 
pre rozjazd do kopca, asistent rozpoznávania dopravných 
značiek, upozornenie na hroziacu čelnú zrážku, systém 
monitorovania mŕtveho uhla vonkajších spätných zrkadiel

Odporúčame
MOL Dynamic Gold 5W-30

opel Corsa 2015

palubná doska z tvrdého lesklého čierneho plastu  
sa nám až tak nepozdávala, ale je to vec vkusu.  
inak je kvalita spracovania materiálov naozaj  
na vysokej úrovni. 

Motor a jazdné vlastnosti
auto sme skúšali s 1,4 motorom, ktorý síce bohato 
stačí, ale väčšiu zábavu asi ponúknu nové motory  
s nižšou kubatúrou a silnejším turbom. Šesťstupňová 
prevodovka pracuje presne, riadenie vozidla je  
v poriadku a v tomto tvojdverovom  žihadle sme si uží-
vali aj zákruty na okresných cestách. ľutovali sme len, 
že počas testu bola vozovka neprestajne mokrá,  
a nemali sme preto možnosť otestovať limity vozidla. 
spolu s kristínou sme presvedčení, že opel spravil  
s modernizáciou corsy vynikajúci krok a posunul ju  
vo svojej skupine medzi elity. nová corsa má šancu 
nielen ako „štartovacie“ vozidlo mladých rodín,  
ale aj ako druhé auto do rodiny. 

čitateľský test
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Cestoval 

Vždy usmievavý, 
vtipný a milý. Tak 
ho pozná celé 
Slovensko. Herec, 
ktorý rozosmeje aj 
toho najsmutnejšieho 
diváka. Aký je však 
Branislav Bystrianský 
v súkromí, keď 
zhasnú svetlá rámp  
a on sa opäť stane 
sám sebou? 

by som celý rok
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Štýl&elán: Väčšina hercov už v útlom detstve vystupo-
vala na rôznych besiedkach a vedela, že chcú byť umel-
cami. U vás to bolo trochu ináč. 
Branislav Bystriansky: k divadlu som sa dostal úplnou 
náhodou. kamarát ma zavolal na konkurz do bieleho 
divadla, čo bolo v tom čase jedno z najlepších detských 
amatérskych divadiel. bol vtedy už celkom známy, volal 
sa ľuboš kompaník a hral aj v televíznom seriáli. Šiel som  
tam iba pre zábavu, avšak zo zábavy postupne vzniklo 
pravidelné amatérske vystupovanie, potom vŠmu  
a vzťah na celý život. 

Š&E: Pred nástupom do Bieleho divadla ste nikde 
nevystupovali?
B.B.: nielenže som nevystupoval, ale ani som v divadle 
nebol. ako dieťa som mal rád zábavu a srandu, moje oko-
lie ma považovalo za hravé dieťa, ale nikdy som si to 
nespájal s prácou. v amatérskom divadle som asi po šty-
roch rokoch zistil, že herectvo by mohla byť profesia. bol 
to však veľmi čudný pocit, keďže som vtedy študoval na 
elektrotechnickej strednej škole a moji rodičia boli tech-
nicky zameraní. v našej rodine sa herectvo nebralo ako 
seriózne povolanie. 

Š&E: Ako vnímali vaši rodičia vaše rozhodnutie?
B.B.: kým som hral v amatérskom divadle, medzi otcom  
a mnou vládlo isté pnutie. Je strojný inžinier a nepova-
žoval moje budúce povolanie za niečo, v čom môže byť 
človek úspešný a netrieť biedu. v tom mal pravdu, že 
herecké povolanie je aj o šťastí. veľa hercov má ťažký 
život. môj otec si o herectve jednoducho myslel, že to 
nie je poctivá chlapská práca. až neskôr, keď prišli prvé 
výsledky, zmenil svoj pohľad na vec. 

Š&E: Boli ste čierna ovca rodiny?
B.B.: Dalo by sa to tak povedať, ale nie v zmysle, že by 
som bol nezodpovedný. môj otec však zvykol hovoriť, že 
„braňovi je svet gombička“. 

Š&E: Aké boli roky na vysokej škole?
B.B.: na vŠmu som bol prijatý až na druhý raz, za čo som 
osudu veľmi vďačný, lebo som sa dostal k tým najlepším 
hercom na slovensku. našimi pedagógmi boli pani emília 
vášáryová, pán martin huba a pán marián slovák, ktorý 
mi dal veľmi veľa hlavne v prvom ročníku. a tiež božidara 
turzonovová. už len tieto mená sú zárukou kvality. pán 
martin huba bol napríklad takým dobrým pedagógom,  
že ho stačilo počúvať a uvedomovať si, čo hovorí. kto jeho 
slová pochopil, mal istý predpoklad na úspešný herecký 
život. Úplne objektívne nemôžem posúdiť, aké by to bolo  
v inom ročníku, ale títo pedagógovia nám dali veľmi veľa.

Š&E:  Aký máte vzťah so svojimi bývalými spolužiakmi? 
Pracujete spolu?
B.B.: rok po mojom nástupe do slovenského národ-
ného divadla prišla moja bývalá spolužiačka gabika 
Dzúriková. od osemnástich rokov, keď sme sa stretli na 
vysokej škole, putujeme tak akosi spolu. veľmi často 
spolu nehráme, ale sme v jednom divadle. aj s ostat-
nými bývalými spolužiakmi sa kamarátim dodnes, naprí-
klad s andrejom hrnčiarom, ale on sa dal na inú dráhu. 
stretnutie v škole je viac-menej náhodné. avšak práca 
počas školy potrebuje osobný vklad, a preto sa musíme 
medzi sebou takpovediac duševne odhaliť. pre tento 
duševný striptíz o sebe viac vieme, ako je to bežné  
v iných povolaniach. takto vznikajú hlboké priateľstvá,  
ale tiež nenávisť.

herecké povolanie je  
aj o šťastí. veľa hercov  
má ťažký život.by som celý rok

Vizitka
Štúdium herectva na vysokej škole múzických umení ukončil  

v roku 1995 a hneď sa stal členom Činohry slovenského národného 

divadla. na doskách snD sa predstavil v mnohých divadelných insce-

náciách, hosťoval aj v iných slovenských divadlách. zahral si tiež 

vo filme nedodržaný sľub (2009). pravidelne účinkuje v televíznych 

inscenáciách a filmoch (príbeh mateja hózu, zámok na juhu, moji  

najbližší, mikuláš mráz) a televíznych seriáloch (panelák, kutyil s.r.o.).  

Je ženatý, má dve deti. 
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Š&E: Ak nerátame amatérsku platformu, Slovenské 
národné divadlo bolo hneď vaše prvé pôsobisko. 
Nerozmýšľali ste niekedy o tom, že ste sa mali zabehnúť  
najskôr v menšom divadle?
B.B.: to, že som sa dostal priamo do snD, nieslo v sebe 
isté riziko. sú tam tu veľmi kvalitní herci, ktorí však majú 
veľmi silné ego. naučiť sa plávať v týchto vodách je veľmi 
ťažké. pôvodne som sa chystal do nitry, avšak tam pove-
dali, že si to musia premyslieť. následne ma oslovili  
zo snD a takáto ponuka sa neodmieta. 

Š&E: Popri SND účinkujete aj v putovnom predsta-
vení Rozhodcovia, s ktorým ste precestovali skoro celé 
Slovensko. Čo ste si z týchto predstavení v menších mes-
tách Slovenska zobrali pre seba?
B.B.: vidiecky divák je omnoho vďačnejší, ako ten  
z bratislavy. tým, že tu žijeme, pre bratislavských divákov 
nie sme až takí vzácni. na vidieku je to o čosi srdečnejšie, 
a možno si nás aj trochu viac vážia. Je mi ľúto, že snD 
nerobí viac predstavení mimo hlavného mesta. práve 
preto sme s tomášom maštalírom a vladom kobielským 
pripravili naše predstavenie rozhodcovia. 

Š&E: Ste stále usmievavý a vtipný. Ste však takýto  
aj doma? Aký ste človek v súkromí?
B.B.: občas som usmievavý a vtipný aj doma, ale väč-
šinou som opak toho, ako ma ľudia poznajú. Časom sa 
humor a zábava stanú zamestnaním a domov si svoje 
zamestnanie nikto rozumný neťahá. samozrejme, aj 
doma máme chvíle, keď sa ideme uváľať od smiechu, 
veď máme dve malé deti, a tie narobia obrovskú zábavu. 
u nás doma sú zabávačmi hlavne oni. môžem povedať,  
že doma som niekedy nudný. 

Š&E: Vyrastali ste v Bratislave. Aké ste boli dieťa? 
Vyvádzali ste?
B.B.: v detstve som celkom často, a občas aj nebez-
pečne, vystrájal. napríklad v budove ministerstva kultúry, 
kde bol výťah paternoster, som chcel vyskúšať, čo sa 

stane s výťahom, keď prechádza cez pivnicu.  
Či sa zloží, alebo otočí hore hlavou. keď sa výťah dostal 
dole, tak som spanikáril a začal som vyliezať. nechýbalo 
málo, a výťah by mi odtrhol obe nohy. z tejto historky 
mám dodnes zimomriavky.

Š&E: Žijete na vidieku, kde ste si vlastnými silami  
postavili dom. 
B.B.: vyrastal som v byte, ale vedel som, že toto 
nechcem. keďže peňazí nebolo veľa, so ženou sme šetrili 
a situácia ma donútila, aby som sa do stavby pustil sám. 
keďže pochádzam z technickej rodiny, vedel som, ako 
na to. nešiel som do neznáma, ale bola to cnosť z núdze. 
Jedna zo životných etáp „zasaď strom, postav dom  
a vychovaj syna“. 

Š&E: Ste známy cestovateľ, máte aj karavan.  
Kam sa chystáte najbližšie?
B.B.: cestovanie v karavane s rodinou je úžasná vec. 
nesiete si svoj dom ako slimák na chrbte a je perfektné, 
že všetci sa v ňom cítia komfortne a bezpečne. Deti sú 
vo svojich posteliach, nemusia sa stresovať a ráno sa 
zobudia pri mori. pre mňa je cieľom samotné cestova-
nie, čo najdlhšie putovanie. kým bola manželka na rodi-
čovskej dovolenke, cestovali sme celé dva mesiace a to 
bolo fantastické. mojím snom je vybrať sa do sveta na 
celý rok, ale technicky je to nemožné. lákajú ma kanada 
a ako vrchol dobrodružstva patagónia v Južnej amerike. 
uvidíme, čo sa nám z toho podarí.

vidiecky divák je  
omnoho vďačnejší, ako ten  
z bratislavy. tým, že tu 
žijeme, pre bratislavských 
divákov nie sme  
až takí vzácni.
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Zima v strednej Európe je čoraz nevyspytateľnejšia. Kým 
uplynulá sezóna bola teplotne nad normálom, extrémne mrazy 
môžu podľa klimatológov kedykoľvek udrieť aj v južnejších 
oblastiach a preveriť hlavne autá s naftovými motormi.

nafta
do mínusov

v sieti čerpacích staníc slovnaft majú motoristi istotu, 
že tankujú vysoko kvalitnú zimnú naftu. navyše, 
slovnaft vyrába a predáva aj špeciálnu arktickú naftu. 
zimná nafta od  slovnaftu s prehľadom zvládne aj 
viac ako -20 °c, arktická nafta aj vyše -35 °c.

V čom je iná?
zimný druh motorovej nafty od slovnaftu obsahuje 
overenú prísadu, ktorá zlepšuje tekutosť paliva aj pri 
veľmi nízkych teplotách. Funguje tak, že zabraňuje 
kryštalizácii parafínov v palive a zlepšuje štartovanie 
motora. na čerpacích staniciach slovnaft sa predáva 
od novembra do marca. Do áut s naftovými motormi 
môžu motoristi tankovať značkovú naftu tempo plus 
alebo prémiový evo Diesel.

Veľká zima môže byť aj u nás 
pojem arktická zima si ľudia zvyknú spájať so sever-
skými štátmi. kruté zimné podmienky sa však môžu 
vyskytnúť aj na slovensku. keď udrú také mrazy, že 
zimná motorová nafta nestačí, nasadzuje slovnaft na 
svoje čerpacie stanice naftu so špičkovými nízkotep-
lotnými vlastnosťami arctic Diesel. moderné moto-
rové palivo arktického typu vyvinul slovnaft na  použi-
tie v extrémnych zimných podmienkach pri teplotách 
až  mínus 36-38 °c. mimoriadne dobré nízkoteplotné 
vlastnosti tohto motorového paliva sú dosahované 
špeciálnym zložením.

Kvalita vás ženie vpred
pravdepodobne nič tak nepreverí vozidlá s naftovým 
pohonom ako zimné mesiace, keď spoľahlivý chod 
motora závisí najmä od kvality paliva. preto odporú-
čame motoristom, aby boli pri tankovaní nafty v tomto 
období opatrní a vyberali si len osvedčenú kvalitu. 
zimná motorová nafta, ktorú tankujete v sieti čerpa-
cích staníc slovnaft sa vyrába priamo v bratislavskej 
rafinérii a jej parametre dokonca vysoko prekračujú 
hodnoty požadované normou. spolu s kvalitnými moto-
rovými palivami môžu motoristi tankujúci na slovnafte 
využívať klub bonus a rôzne atraktívne akcie.

na domácej pôde
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Je 3. január 2015 a v argentínskom hlavnom meste Buesnos Aires je pred 
prezidentským palácom La Casa Rosada obrovský nával. Štartuje 36. 
ročník rely Dakar. Medzi motocyklovými pretekármi je aj najúspešnejší 
motocyklový jazdec Slovenska Štefan Svitko vo farbách SLOVNAFT tímu. 
Jeho nová motorka KTM Rally Replica 450, ktorú mažú mazivá MOL 
Dynamic, je pripravená na takmer 9000 kilometrov dlhú drámu. 

Svitko
na Plný Plyn

Dakar 2015

Žiadny nováčik
pre Štefana svitka je to už šiesta skúsenosť s Dakarom. 
ako prvý motocyklista zo slovenska dokončil rely Dakar 
2010 hneď pri svojej premiére, pričom obsadil vynikajúce 
13. miesto. zároveň získal prestížne ocenenie „najlepší 
nováčik rely Dakar 2010“. počas 32. ročníka opäť zabo-
joval, ale pre technické problémy motocykla ukončil súťaž 
už po 8. etape. v 33. ročníku však exceloval a dosiahol 
historický úspech, keď v kategórii motocyklov skončil na 
fantastickom 5. mieste. o rok neskôr utrpel počas prete-
kov zranenie ruky, ktoré mu nedovolilo súťaž dokončiť.  
v poslednom – 35. ročníku – opäť zabodoval a obsadil 
celkové 9. miesto.

Ľahší a výkonný motocykel
trojnásobný majster európy v endure Štefan svitko pri-
šiel do argentíny na Dakar 2015 s niekoľkými novin-
kami. okrem toho, že na Dakare jazdí výlučne vo far-
bách slovnaFt tímu, má úplne novú motorku z dielne 
ktm so špeciálnym rámom z chróm-molybdénovej ocele. 
ktm rally replica 450 je v porovnaní s predchádzajúcim 
modelom ľahšia o 10 kg. má výkonnejší motor, nemá  
už karburátor ale vstrekovanie paliva, čo je výhodou  
vo vyšších nadmorských výškach. motocykel je navyše  
v porovnaní s minuloročným modelom ľahšie ovládateľný.

Servis a logistika
technické a logistické zázemie Štefanovi svitkovi posky-
tuje tím dvoch ľudí – zlatko novosad a martin kubačka. 
obaja majú so servisom strojov tejto kategórie a motoris-
tickou logistikou bohaté skúsenosti. zlatko novosad sa 
stará o údržbu motocykla. sám je dlhoročným reprezen-
tantom sr v endure a 5-násobným majstrom slovenskej 
republiky v endure a crosscountry. martin kubačka  
má na starosti logistiku a aktualizáciu informácií.  
bol manažérom klubových tímov na medzinárodnej  
šesťdňovej súťaži v grécku, portugalsku a nemecku.  
v súčasnosti pôsobí ako technický komisár pri slovenskej  
motocyklovej federácii. 

Na plný plyn so Svitkom
užite si aj vy trochu adrenalínu, sledujte dianie na Dakare a vyhrajte 
zaujímavé ceny na stránke www.naplnyplyn.sk. zaujímavosti  
z Dakaru nájdete tiež na  pravidelne aktualizovanom profile  
www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub.

Medzi elitnou desiatkou
aj tento rok si svitkov tím vzal na Dakar zásobu oleja mol 
Dynamic moto 4t racing, ktorý zabezpečí v extrémnych 
podmienkach plynulý chod motora a spreje na maza-
nie reťazí chain o-X.  Štefan svitko bol aj vďaka profe-
sionálnej technickej údržbe a kvalitným olejom jediným 
jazdcom zo špičky Dakaru, ktorý nemusel v uplynulých 
rokoch počas celých pretekov vymieňať motor, a nedostal 
tak 15 minútovú penalizáciu. to mu tiež pomohlo zaradiť 
sa medzi top 10 najlepších dakarských jazdcov.

na domácej pôde
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v zime
FotoGraFujeMe

užitočné rady 

Fotografovanie v mínusových teplotách môžeme chápať  
ako osobitný šport. Na kvalitu vyhotovených fotiek a na 
fungovanie digitálneho fotoaparátu okrem kolísania teploty  
má vplyv aj vlhkosť vzduchu a množstvo svetla. 

Životodarná teplota

Digitálny fotoaparát už pri 
teplote pod 10°c nefunguje 
dokonale. nech nás nepre-
kvapí, že pri teplote pod 
bodom mrazu nám prístroj 
ukazuje, že sa vybila baté-
ria, ktorú sme predtým úplne 
nabili. riešenie problému  
spočíva v udržiavaní batérie  
v teple. kým je foťák v ruksaku 
či brašne, batérie a náhradné 
batérie majme uložené vo vnú-
tornom vrecku kabáta.  
ak napriek tomu batérie 
vychladli, po zohriatí teplom 
našich rúk budú znovu správne 
fungovať. lcD displej s tekutými kryštálmi sa tiež  
spomalí, preto ho vypnime a používajme radšej  
hľadáčik prístroja.

Zbaviť sa pary
keď sa vrátime do vyhriateho interiéru, vychladnutý foto-
aparát sa zohrieva len pomaly a zráža sa na ňom vlhkosť 
studeného zimného vzduchu – a to aj vo vnútri. Dajme 
mu pol hodinu, aby sa mohol aklimatizovať na chladnej-
šom mieste, inak môžeme počítať prípadne aj so skra-
tom. pri snežení, alebo v daždi sa odporúča umiestniť 
aparát do nepremokavého puzdra.

Pri nadbytku svetla

slnko nám môže spôsobiť nepríjemné pre-
kvapenie, avšak sneh dokáže niekedy ešte viac. 
trblietavá belosť, ktorá sa odráža zo všetkých strán, 
dokáže oklamať automatiku. väčšina fotoaparátov  
v takomto prípade nastaví expozičnú dobu na príliš nízku 
hodnotu, pretože vyhodnocuje príliš veľa bielych plôch. 
nasnímaná fotka bude potom tmavšia. toto si môžeme 
skontrolovať po prvých snímkach, a ak je to potrebné, 
upravíme 1-2 hodnoty pomocou korekcie expozície. 

Na vyhotovenie zimných záberov sú ideálne skoré 

ranné hodiny, kedy je vzduch čistý a svetlo je ostré.

tipy & rady
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v zime
Múdre korekcie

niektoré prístroje obsahujú samotnú funkciu „zasnežená 
krajina” alebo „šport”, to v každom prípade využime.  
ak je možnosť, na prístroji nastavíme aj typ merania 
svetla. z funkcie matrix prejdime do funkcie spot, vďaka 
čomu budú postava alebo portrét v strede obrázku 
správne exponované. používajme aj polarizačný filter,  
aby sme zabránili rôznym zábleskom.

Triky pri stmievaní
pri skorom stmievaní sa môže automaticky zapnúť blesk. 
vypnime ho, pretože v opačnom prípade budeme vidieť 
na fotkách len poletujúci sa sneh. prístroj postavme na 

stabilné miesto/statív, alebo zadržme dych, kým 
cvakne spúšť. pri prestavení uzávierky na dlhší 
čas môžeme dosiahnuť pekné výsledky.  
za šera sa odporúča posunúť hodnotu iso  
vyššie, a potom  môžeme urobiť peknú fotku  
aj s kratším časom.

V akcii
radi by ste urobili zábery z lyžovania, zo snowbo-
ardovania či sánkovania z nezvyčajného uhla 
pohľadu? pripojte na seba kameru! umiestnite 
ju na fixné miesto tak, aby ste svoje ruky mohli 
voľne používať. ak kameru pripevníte na športový 
prostriedok, účinok je ešte vzrušujúcejší. 

Farba slnečného svetla
oproti priemerným svetelným podmienkam sa 
môže meniť aj teplota farby slnečného svetla.  

Jej hodnota pri západe slnka môže byť 2-3000 k, v hmlis-
tom počasí 10000 k, vo vysokých horách a na šírom mori 
10-20000 k. Fotky sú potom príliš žlté, či príliš modré. 
upravme to v nastavení stroja, kde nájdeme túto funkciu 
pod názvom Wb (white balance).

Ak chceme fotiť snehové vločky, 

blesk musíme vypnúť.

tipy & rady

január 2015 | štýl&elán |  17



Ži v pohode!
každodenné dizajnové produkty

Malé elektronické zariadenia sú samozrejmou súčasťou 
nášho života. aj vďaka svojmu modernému dizajnu sa  
stali symbolom 21. storočia.

iRobot Roomba 880  
– Zodpovedný za čistotu

Špičkový model samostatného robo-
tického vysávača irobot účinnej-

šie vysáva a je schopný pracovať na 
všetkých povrchoch podláh. vďaka 
systému Wall Follow sa nikdy neza-

sekne, pretože dokáže sledovať líniu 
steny. o perfektnú čistotu sa stará 

špeciálny hepa filter. 
www.irobot.sk

Canon G7 X – Malý profesionál
najnovší člen fotoaparátov prémiovej série g canonu 
ponúka vlastnosti profesionálnych fotoaparátov v kompakt-
ných rozmeroch. snímač má 20,2 mp rozlíšenie ukryté do 
kovového tela aparátu, ktoré umožňuje vytvoriť dokonalé 
snímky a aj videá vo Full hD kvalite. samozrejmosťou je 
ich preposielanie či už do svojho počítača alebo svojim  
známym cez WiFi spojenie.
www.canon.sk

Apple iPhone 6 – Najlepší z najlepších
už šiesta generácia mobilného telefónu 
apple prišla na trh v novom dizajne, so 

zredukovanou hrúbkou a vylepšeným 
obsahom.  používanie iphonu so 4,7 pal-

covým retinovým displejom je zážitok, 
a zabudovaná 8 mp kamera nám umož-

ňuje zaznamenať aj spomalené videona-
hrávky, samozrejme v hD kvalite.  

na hladký kovový zadný kryt sa multi-
touch displej osadzuje bezšpárovo. 

užívateľský komfort zabezpečuje aj nový 
operačný systém ios 8 optimalizovaný 

na nový displej, ktorý nie je  
skúpy na novinky.

www.apple.sk

high-tech
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Samsung HU8500  
– S ohnutou obrazovkou

medzi novými ohnutými televízormi 
uhD od samsungu znamená špičku 
model 8500, ktorý so svojím 4k roz-
líšením a špeciálnou ohnutou obra-

zovkou poskytuje divákom jedinečný 
zážitok. televízor má jasnejší, fareb-

nejší a ostrejší obraz, a tiež 3D obraz. 
televízor disponuje všetkými extra 
vybaveniami, ktoré poskytujú jeho 

starší súrodenci.
www.samsung.com

CASIO EQB 500DC-1A – Je v čase
novinkou medzi hodinkami edifice, predstavujúcimi elegantnú líniu 
značky, sú náramkové hodinky eQb500. vyrobené sú z ušľachtilej 
ocele v kombinácii s kryštálovým sklom a disponujú  s bluetoothovým 
spojením, cez ktoré dokážu nadviazať kontakt s vašim smartfónom, 
synchronizovať čas a preberať nastavené hodnoty času budenia.  
a navyše dokážu vypátrať odložený mobilný telefón.
www.casio-watch.sk

Logitech K480 – Pre všetko 
univerzálna klávesnica pre os android, ios, Windows, 

mac os X, chrome sa dá naraz pripojiť k viacerým zaria-
deniam cez bluetooth. pomocou nej môžeme takmer 
súčasne napísať správu na svojom mobile, tablete či 

počítači a pritom nemusíme používať osobitné kláves-
nice. stačí prepnutie jediným tlačidlom. 

www.logitech.com

Hlasujte a vyhrajte!
zapojte sa do našej ankety a napíšte nám, ktorý produkt bol najzaujímavejší  
v rubrike high-tech. spomedzi čitateľov, ktorí sa zapojili do hry, vyžrebujeme  
ten produkt, ktorý získal najviac hlasov.
E-mailová adresa našej redakcie: sutaz@stylaelan.sk
Hlasovať môžete do: 20. 01. 2015!

high-tech
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Neďaleké Rakúsko či Poľsko, seriózne Švajčiarsko, 
veselé Taliansko, alebo najväčšie lyžiarske 
stredisko na svete vo Francúzsku? Výber je ťažký, 
pretože Európa ponúka skvelé lyžiarske rezorty pre 
pokročilých, aj začiatočníkov. 

Rakúsko  
– salzburger sportwelt
región pozostávajúci z ôsmich 

zimných rekreačných stredísk je 
výbornou destináciou pre absolút-

nych začiatočníkov, aj pre pokročilých 
lyžiarov. nezávisle od toho, či ide o deti 

alebo dospelých, ktorí sa opatrne usilujú obnoviť 
si svoje bývalé lyžiarske zručnosti, v 25 lyžiarskych 
a snowboardových školách regiónu ich diplomo-

vaní učitelia lyžovania so znalosťou cudzích jazykov 
trpezlivo uvedú do tajov zimných športov. salzburger 
sportwelt je členom najväčšieho rakúskeho lyžiar-
skeho zväzu ski amadé a permanentky zakúpené na 
dlhší čas než jeden deň sú platné pre všetky regióny. 
Dajú sa teda používať na 270 vlekoch a lanovkách  
a na tratiach v celkovej dĺžke 760 kilometrov. región 
je známy organizovaním programu pre celú rodinu,  
a tak po celý rok čaká na návštevníkov pestrý kalen-
dár podujatí. sú v ňom medzinárodné preteky v lyžo-
vaní, zábavné športové podujatia, ale aj koncerty.  
a vďaka špičkovej technológii tu sneh nič neohrozí.

350 km

od širokých svahov cez pohodlné rodinné 
trate až po pretekárske trate vybavené  
zariadením na meranie času

94

korčuľovanie, beh na lyžiach

31-46,5 eur

15-23,5 eur

dvojposteľová izba od 50 eur

lyžiarska nádielka
európska 

Milujeme ťa, zima!
Dĺžka lyžiarskych tratí

Typ lyžiarskych tratí

Počet lyžiarskych vlekov

Iné možnosti 
športovania

Cena denného  
lístka pre dospelých

Cena denného  
lístka pre deti

Ubytovanie

Rakúsk
o

cestovanie

20  | štýl&elán | január 2015



Švajčiarsko – Zermatt
Štyri lyžiarske strediská sú členmi združe-
nia best of the alps, ktoré vzniklo spoje-
ním dvanástich najkrajších rekreačných stre-
dísk álp. medzi nimi je aj stredisko zermatt, 
ktoré sa ťahá do nadmorskej výšky 3900 met-
rov, a ktoré má jedny z najvyššie položených lyžiarskych 
tratí na svete. sezóna sa začala koncom novembra a potrvá do 
začiatku mája, avšak na ľadovci sa dá lyžovať všetkých 365 dní 
v roku. nájdeme tam druhú najväčšiu lyžiarsku trať na svete. 
sieť lyžiarskych vlekov a lanoviek, prevádzkovaná v najvyšších 
polohách v európe, spája obrovský systém lyžiarskych tratí. 
Švajčiarska trať je spojená s talianskou traťou breuil-cervinia,  
a tak v spoločnom regióne zermatt international môžeme vyu-
žívať jednu permanentku na celkovo 360 kilometroch tratí. 
zermatt je medzinárodne známe lyžiarske stredisko, a hoci nie 
je malé, prevláda v ňom pokojná, tichá atmosféra. v uliciach 
smú premávať len autá s elektrickým pohonom a sane ťahané 
koňmi. mestečko je príťažlivé aj pre výhľady na 4000-metrový 
majestátny matterhorn a ďalších 37 štítov a veľkú popularitu  
si získali aj vysokohorské reštaurácie.

60 km

rozmanité trate pre začiatočníkov  
aj profesionálnych lyžiarov 

54

beh na lyžiach, sánkovanie, túry,  
korčuľovanie, zážitkové kúpele

79 švajčiarskych frankov

40 švajčiarskych frankov

od 45 švajčiarskych frankov/osoba

Švaj iarsko

Taliansko

Taliansko – Val Gardena
systém lyžiarskych tratí val gardena (nemecky gröden), 
vzdialený 25 kilometrov od bolzana, rozbúši srdce každého 
milovníka zimy. návštevníkov tam čakajú perfektne vybudo-
vané lyžiarske a bežecké trate, kulinárske zážitky, krásne 
turistické chodníky a úchvatná panoráma Dolomitov.  
pre rodiny sú k dispozícii viaceré lyžiarske školy a detské 
parky, ale výborným spoločenským programom je aj návšteva 
dobrodružného centra Dolfiland v st. ulrichu. 
s lyžiarskou permanentkou Dolomiti superski si môžeme 
vychutnať aj ďalších 11 tratí, a navyše, môžeme si vyskú-
šať celosvetovo jedinečný lyžiarsky kolotoč, sella ronda. 
celkovo 40 kilometrov dlhá trasa, spájajúca lyžiarske cen-
trá val di Fassa, arabba, alta badia a val gardena, poskytuje 
nevšedné zážitky. umožňuje nám prejsť na lyžiach štyrmi  
rozmanitými úsekmi. val gardena aj vďaka 100-metrovej 
polovičnej rúre a zábavnému parku poskytuje veľa radosti  
aj snowboardistom.

175 km

svahy vhodné pre stredne pokročilých,  
pokročilých lyžiarov a rodiny

79

beh na lyžiach, sánkovanie,  
zimné túry, korčuľovanie,  
zážitkové kúpele

40 eur

28 eur

dvojposteľová izba od 45 eur

cestovanie
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Francúzsko – Les 3 Vallées
perlou Francúzskych álp je les 3 vallées (tri údolia). lyžiarske 
trate s celkovou dĺžkou 600 km vytvárajú najväčší súvislý sys-
tém lyžiarskych tratí na svete. nachádzajú sa v nadmorských 
výškach od 1300 až 3230 metrov, pričom  85 percent z nich 
je vo výške nad 1800 metrov. najkrajšou časťou lyžiarskeho 
strediska je val thorens, kde má údolné stanice najväčší počet 
lanoviek, transportujúcich lyžiarov až do výšky nad 3000 m. 
vďaka svojej nadmorskej výške a viac než 2000 snehovým 
delám je región od začiatku decembra až do konca apríla 
dokonale zabezpečený snehom. centrálne trate sú síce počas 
februárovej hlavnej sezóny plné lyžiarov, avšak aj počas nedieľ, 
keď počet lyžiarov kulminuje, si môžeme nájsť tichšie, odľah-
lejšie trate. Francúzske lyžiarske strediská sú vhodné tak pre 
začiatočníkov, ako aj pre pokročilých a profesionálnych lyžia-
rov. na profesionálov čakajú aj nevyznačené trate a návštev-
níci s lyžiarskymi pätkami tu môžu prechádzať po úsekoch 
turistických ciest, ktoré si sami vyberú. 

600 km

svahy pre všetky úrovne lyžovania  
a pre všetky vekové skupiny

156

beh na lyžiach, sánkovanie, paraglajding,  
psie záprahy, motorové sánky, squash

283 eur

228 eur

dvojposteľová izba od 50 eur

poľsko – Zakopane
nie náhodou sa toto miesto nazýva kolískou a hlavným mestom poľského 
lyžiarskeho športu. lyžovanie tu má viac než storočnú tradíciu a vďaka 
tomu, že lyžiarsky šport je čoraz populárnejší, urobilo zakopane v uplynu-
lých rokoch obrovský skok vpred. na všetkých kopcoch a kopčekoch v okolí 
zakopaného, vhodných na lyžovanie, vybudovali lyžiarske trate a vleky.  
na poľskej strane tatier dosiahne snehová pokrývka najväčšiu hrúbku  
v druhej polovici marca. vtedy, pri jarných slnečných lúčoch, sú podmienky 
na lyžovanie najlepšie. hrubá vrstva snehu vydrží najdlhšie na kasprovom 
vrchu (kasprowy Wierch), kde sa dá obvykle lyžovať ešte aj začiatkom mája. 
lyžiarske trate v okolí mesta sa nachádzajú v nadmorskej výške 1000 až 
2000 metrov, avšak nevytvárajú súvislý systém. k jednotlivým tratiam sa dá 
dostať autom, prípadne miestnymi autobusovými spojmi. Časť lyžiarskych 
dráh je osvetlená a sú otvorené až do večera. možnosti ubytovania sú veľmi 
rozmanité. v zakopanom nájdete každú kategóriu, od päťhviezdičkového 
hotela až po turistickú ubytovňu.

40,8 km

od miest vhodných pre začiatočníkov  
až po veľmi náročné lyžiarské trate

48

wellnessové centrá, kúpalisko s termálnou vodou,  
snowpark pre milovníkov freestyle

85-140 zlotých

80-110 zlotých

dvojposteľová izba od 100 zlotých

Francúzsko

Poĺ sko

cestovanie
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rýchle a zdravé 

Po vianočnom gastronomickom šoku trošku 
spomaľme a doprajme si ľahké, ale zároveň 
aj posilňujúce, zohrievajúce a zdravé polievky, 
spestrené rôznymi závarkami. 

novoročné polievky

gastronómia
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Zázvorová repová polievka
Príprava:
1) olej zohrejeme v hrnci a opražíme v ňom očistenú  
a na drobno posekanú cibuľu a repu pokrájanú na krúžky. 
2) aby sme získali čo najviac arómy, pridáme k nim pri tejto 
teplote aj zázvor a curry, ale opražíme ich už len krátku 
dobu. postrúhame do toho aj trochu muškátového orecha. 
3) prilejeme 1-1,5 litra vody, alebo základnej šťavy  
z hydinovej polievky a do toho nastrúhame aj dobre umytú  
a kefou očistenú citrónovú kôru. 4) varíme dovtedy, kým 
repa zmäkne. potom polievku starostlivo rozmixujeme  
a podávame s čerstvo nastrúhaným zázvorom.

Suroviny: 70 dkg repy, 1 väčšia cibuľa, 1 strúčik cesnaku, 
soľ, korenie, kôra z 1 starostlivo umytého citrónu, za  
1 kávovú lyžičku curry, za 1 kávovú lyžičku zázvora, 
muškátový orech, olivový olej.

Petržlenová krémová polievka
Príprava:
1) cibuľu opražíme na horúcom oleji a vložíme očistené a na kocky pokrájané zemiaky 
a na malé kúsky pokrájané hrubšie stonky petržlenovej vňate. 2) na zeleninu nalejeme 
toľko vody, aby bola nad ňou asi na 2-3 prsty a počkajme, kým všetko zmäkne. 3) za ten 
čas zblanšírujeme petržlanovú vňať, aby si zachovala svoju farbu. to znamená, že ju na 
niekoľko sekúnd ponoríme do vriacej, osolenej vody, potom vyberieme a pustíme na ňu 
studenú vodu. pridáme ju do polievky, ktorú potom môžeme mixérom rozmixovať na kašu. 
4) pridáme mascarpone a ešte raz celé uvedieme do varu. polievku servírujeme horúcu 
a ozdobenú klíčkami.

Tip Š&E: Petržlen sa hodí aj na stôl s raňajkami, jeho  
čerstvou  vňaťou môžeme smelo spestriť surové jedlá.  
Pri používaní vo forme kúry posilňuje imunitný systém.

Zaujímavosť: Citrón má vysoký obsah vitamínov, znižuje pocit hladu 
a zvyšuje intenzitu trávenia, čím pomáha pri detoxikácii organizmu. 
Vďaka jeho alkalizujúcemu účinku môžeme pravidelnou konzumáciou 
dosiahnuť zníženie svojej telesnej hmotnosti.

Suroviny: šťava  
z 1 väčšieho citrónu, 
1 liter základnej 
šťavy zo zeleninovej 
alebo mäsovej 
polievky, 8 dkg ryže, 
2 vaječné žĺtky, 
olivový olej.

Citrónová ryžová polievka
Príprava:
1) pridáme ryžu do zovretej základnej šťavy. 2) ryžu chvíľu varíme, 
ale len toľko, aby sa nerozvarila. polievku následne zahustíme.  
3) vaječné žĺtky vyšľaháme a za priebežného miešania k nim 
pomaly prilievame citrónovú šťavu. na záver pridáme za niekoľko 
polievkových lyžíc horúcej polievky, takisto za priebežného mieša-
nia. 4) celé pridáme k horúcej základnej šťave a necháme hustnúť. 
môžeme servírovať s olivovým olejom a korením. ak je potrebné,  
prisolíme podľa vlastnej chuti.

Tip Š&E: Ak zázvor dáme do mrazničky, 
potom ho ľahšie nastrúhame. 

Suroviny: 2 veľké zväzky petržlenovej vňate, 0,5 litra základnej šťavy  
z hydinovej alebo zo zeleninovej polievky, 1 cibuľa, 5 dkg syra 

mascarpone, 2 veľké zemiaky, soľ, korenie, olivový olej.

Nápady na prísady 
pre spestrenie 
jednoduchých 
polievok
•   Perly do polievky (krutón),  

na kocky pokrájaný chlieb
•   Čerstvé klíčky
•   Strúhaný parmezán  

alebo iné syry
•   Čerstvo opekaná  

slanina bacon
•   Čerstvé bylinky
•   Suché pražené jadrá 

(mandle, slnečnice, oriešky)

gastronómia
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Koncert

Nový rok sa začína veľmi sľubne. Január nám prináša  
zimnú univerziádu, kvalitnú hudbu, dobré  
knihy a vynikajúce filmy. 

januárová ponuka

Chris Kazarian Funk & soul project
Nové Mesto nad Váhom, 31. 1. 2015

vzácna príležitosť zažiť koncert vychádzajúcej hviezdy hudobného neba. 
mladý, energický americký skladateľ, gitarista a predovšetkým fantas-

tický spevák na svojom európskom turné zavíta aj na slovensko a prinesie 
dávku kvalitnej hudby – trochu groovy jazz, trochu funk, trochu soul – ktorá 

je mixom vlastných skladieb a klasických štandardov. Jeho vystúpenia sú 
typické pozitívnym, uhrančivo elektrizujúcim nábojom, zábavnou nespúta-

nosťou a oslobodzujúcou uletenosťou.
www.ticketportal.sk
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prvá svetová vojna – tragédia, 
ktorá postihla všetkých
Bratislava, 1. – 31. 1. 2015

Do konca januára potrvá v slovenskom národnom múzeu unikátna 
výstava, pripravená v spolupráci so slovenským národným archívom  
a vojenským historickým ústavom k 100. výročiu vypuknutia i. svetovej 
vojny. expozícia približuje nielen históriu takzvanej „veľkej vojny“ a spô-
soby boja, vrátane zákopového systému, ktorý bol pre ňu typický, ale aj 
vojnovú propagandu, život ľudí v zázemí, postavenie žien a detí, jej vplyv 
na umenie a veľa ďalších zaujímavých tém.
www.snm.sk

Novoročná 

a rovat címekultúra

Á

Ï

27. svetová zimná univerziáda
Štrbské pleso, Osrblie, Poprad, 24. 1. – 1. 2. 2015

najväčší sviatok akademického športu planéty je po šestnás-
tich rokoch opäť na slovensku. najlepší vysokoškolskí športovci 
z celého sveta (vekový limit do 26 rokov) sa predstavia v disciplí-

nach skoky na lyžiach, severská kombinácia, beh na lyžiach  
a biatlon. súťaže sa uskutočnia na Štrbskom plese (550 účast-
níkov) a v osrblí (250 účastníkov). návštevníci a fanúšikovia sa 

môžu tešiť na voľný vstup na všetky športoviská.
www.tatry2015.sk

Výstava

Podujatie

Ï



knihy

dvd

pavol Gáborík, Andrej Miklánek
MARIáN GáBORÍK
Ikar

kniha s podtitulom „otec, teraz to už 
môžeš vydať“ je inšpirujúci životný prí-
beh výnimočného hokejistu prerozprá-
vaný tým najpovolanejším človekom – 
jeho vlastným otcom. emotívny obraz 
úspechu, ale i ťažkých životných skú-
šok. spoznajte mariána gáboríka tak, 
ako ho nepoznáte.

Hudba
Bad Karma Boy

ÚDOLIA A KOpCE
Slnko records

slovenské piesne s hitovým poten-
ciálom, ale zároveň s osobitnou 

atmosférou, vrstvenými vokálmi, 
minimalistickou reverbovou gita-

rou a nástrojmi ako ondes, kalimba 
a tape choir. vyzreté a originálne 

dielo, jedna z najsilnejších sloven-
ských nahrávok roka.

sTOROČIE MIROsLAVA 
ZIKMUNDA
MAGIC BOX

Dvadsiate storočie očami takmer sto-
ročného muža, ktorý prešiel celý svet. 
bol počatý ešte za habsburgovcov, 
absolvoval druhú svetovú vojnu aj 
komunizmus, bol v afrike, keď zanikal 
koloniálny systém, zoznámil sa s prezi-
dentmi, kozmonautom gagarinom  
sirom hillarym...

yusuf Islamalias Cat stevens
TELL 'EM I'M GONE

Sony Music

vďaka svojmu talentu  
a nesmrteľným hitom sa 

stal už v mladom veku 
legendou. v roku 1977 

prestúpil na islam, vzdal 
sa hudobnej kariéry a začal 

sa venovať humanite. k hudbe sa 
však neskôr vrátil. teraz, po päťročnej prestávke,  

prichádza s novým albumom.

Film

James Fulcher
KApITALIZMUs – VEĽMI sTRUČNÝ ÚVOD

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

zaujímavý pohľad na súčasný svet od profesora 
sociológie. opisuje rôzne formy kapitalistického sys-

tému a jeho históriu od vzniku až po zrútenie ban-
kového systému začiatkom milénia. osobitnú časť 

venuje krízam a pokúša sa hľadať možnosti alterna-
tívnych riešení.
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Rukojemník
Barracuda Movie

malý petr vyrastá u starých rodičov, pretože jeho rodičia emigrovali do 
viedne. márne sa snažia dostať ho k sebe a aj petr skúša rôzne spôsoby, 
ako sa dostať „za čiaru“. keď sa 60. roky chýlia ku koncu a pomery v krajine 
sa menia, otvorí sa napokon aj pred petrom vysnívaná cesta cez hranice. 
vyraziť na ňu však znamená stratiť starých rodičov, ale aj kamarátov a spo-
ločné dobrodružstvá.
Dátum premiéry: 15. 1. 2015

10 pRAVIDIEL  
AKO ZBALIŤ DIEVČA
MAGIC BOX

milý a nepraktický študent astrofyziky sa 
beznádejne zamiluje a priatelia sa  mu 
pokúsia pomôcť. zatiahnu do veci jeho 
otca, ktorý je úspešným vydavateľom 
bestsellerov na tému ako získať ženu. 
lenže školenie zo ženskej psychológie 
veci len skomplikuje...

Novoročná 

kultúra

¿
¿

Á Á



krížovka

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. januára 2015. z úspešných riešiteľov decembrovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: milana zalehu zo stropkova, eriku antalovú  
z nitry a Dagmar toropilovú z košíc. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.
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horoskop
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Nový rok je šancou na nový začiatok. 
Zbavme sa zlozvykov a vykročme na 
cestu bez záťaže, ktorú sme doteraz 
nedokázali odhodiť. 

S elánom  
          do nového roka

Baran
21. marec  – 21. apríl 

aj vďaka príjemnej atmosfére koncoročných sviatkov vstu-
pujete do nového roku tak veselo, akoby bola celá prvá 
polovica januára predĺženým silvestrom. máte veľa plánov 
a smelých cieľov, z  ktorých väčšinu dokážete aj zrealizovať. 

Býk
22. apríl – 21. máj

tento rok sa začne práve tak ticho a pokojne, ako to máte 
radi. koncom januára sa vaša finančná situácia trochu 
zlepší. vytvoríte si dokonca malú rezervu a prestanete 
sami seba klamať názorom, že peniaze neprinášajú šťastie.

Blíženci
22. máj  – 21. jún

aj keď ste si do nového roka nedali žiadne novoročné pred-
savzatie, čakajú na vás samé dobré a ešte lepšie možnosti. 
sledujte znamenia a premyslite si, čo by ste vo svojom 
živote radi zmenili. môžete to totiž urobiť už teraz.

Rak
22. jún– 21. júl

v uplynulom období ste sa príliš obetovali pre svoju rodinu 
a blízkych. Je to v poriadku, pretože rak sa v tejto roli cíti 
najlepšie. Január vám však ponúkne možnosť venovať sa 
výlučne sebe. neodmietnite ju.

Lev
22. júl – 23. august

Január zvyknete pretrpieť asi ako vírusové ochorenie, ale 
tento raz vám prvý mesiac roka sľubuje samé príjemné  
prekvapenia. ak si v nedávnej minulosti niekto našiel cestu 
k vášmu srdcu, nie je vylúčené, že tento vzťah bude mať 
zaujímavé pokračovanie.

panna
24. august  – 22. september

konečne je tu taký január, keď môžete povedať, že po 
sviatkoch vstupujete do nového roku oddýchnutí a čerství. 
tento mesiac budete mať veľa práce, tá však prináša nové 
výzvy, ktoré prijímate s radosťou. umožnia vám využiť  
vašu veľkú kreativitu.

Váhy
23. september – 22. október

vašou prevládajúcou planétou je venuša, ktorá 
je symbolom umenia a tvorivosti. ak ste mali  
v minulosti umelecké ambície, nastal čas na 
ich realizáciu. možno sa vám podarí zakompo-
novať ich do práce, prípadne si nájdete nové 
umelecké hobby.

Škorpión
23. október  – 22. november 

z celého zverokruhu ste najväčšími maxima-
listami, a tak neprekvapuje, že aj do tohto 
roku vstupujete s obrovskou dávkou energie. 
venujte ale svoj čas aj oddychu a myslite  
trochu na seba, pretože uplynulé obdobie bolo 
pre vás náročné.

strelec
23. november  – 22. december

December bol nesmierne akčný a rušný, preto 
by ste január radi strávili doma v pokoji a tichu. 
to sa vám aj podarí. Únik zo spoločenského vir-
varu a čas na premýšľanie vám pomôžu lepšie 
preniknúť k svojmu vnútornému ja.

Kozorožec
23. december  – 20. január 

predchádzajúci rok ste uzavreli pomysel-
nou inventúrou. výsledkom bol jednoznačný 
úspech. keď sa porovnáte s ľuďmi, ktorí sú  
v podobnej životnej situácii ako vy, s potešením 
zistíte, že ste šťastnejší ako vaše okolie. 

Vodnár
21. január  – 19. február 

amor vám stále ukazuje svoju usmievavú tvár 
– využite jeho hravú náladu! ak momentálne 
nemáte partnera, vašou najlepšou „zbraňou“ 
pri dobývaní sŕdc sa stanú humor a uvoľne-
nosť. budete prekvapení, ako dobre to funguje.

Ryby
20. február – 20. marec

so sviatkami sa lúčite s trochou nostalgie  
a je vám úprimne ľúto, že nie sú každý deň. 
milé ryby, osud vás vyslyšal a pripravil vám 
naozaj romantický, príjemný a veselý rok.

Denzel 
Washington
28. 12. 1954

Jude 
Law
29. 12. 1972

Mel 
Gibson 
03. 01. 1956

Kate 
Moss
16. 01. 1974



EVOX chladiace kvapaliny
chránia chladiacu sústavu pred koróziou, 
zamŕzaním a prehriatím, kavitáciou  
a vytváraním usadenín.

EVOX kvapaliny do ostrekovačov aj pre extrémne mrazy
nanotechnológia pomáha odstraňovať nečistoty z čelného skla až do teploty 
–40°c. zimný evoX do ostrekovačov nespôsobuje lom svetla, nepoškodzuje 
súčiastky z gumy a umelých hmôt a nepôsobí škodlivo na lak automobilu.  
na čerpacích staniciach slovnaft sú na výber dve vôňe – vianočná a krištá-
ľovo ľadová. evoX zimné kvapaliny do ostrekovačov čistia sklo bez šmúh  
a zvyšujú bezpečnosť jazdy vďaka dobrému výhľadu.

Zmes letných a zimných kvapalín je cesta k problémom
•   Vždy vymeňme celú náplň chladiacej kvapaliny. Dolievaním sa zimné  

charakteristiky znehodnotia a oprava poškodeného chladiaceho systému 
môže byť nákladná.

•   Zamrznuté ostrekovače sú nepríjemná vec. K tomu sa môže pridružiť  
spálenie elektromotorčeka ostrekovača a prípadne aj roztrhnutie hadičky 
do ostrekovača na zadnom skle. vždy vymieňajme celú náplň – len vtedy 
je platný údaj o mínusovej teplote, uvádzaný na obale zimnej kvapaliny  
do ostrekovača.

ANTIKORÓZNA OCHRANA
zabraňujú korózii kovových  
častí chladiaceho systému

OCHRANA PRED ZAMRZNUTÍM
zabraňujú zamrznutiu chladiacej kvapaliny  
až do –38 °c*

OCHRANA PRED PREHRIATÍM
zabezpečujú optimálny odvod tepla aj  
v extrémnych podmienkach, pri vysokých  
rýchlostiach alebo v extrémne teplom počasí

OCHRANA PRED USADENINAMI
poskytujú dobrý prenos tepla  
a znižujú výskyt porúch

vynIkajÚCa koMpaTIBIlITa  
SO SÚČIASTKAMI VOZIDIEL
nepoškodzujú gumové ani  
plastové diely vozidiel

* Riedenie koncentrátu chladiacej kvapaliny  
EVOX v pomere 1:1 s destilovanou vodou

evoX 
 je mrazivá istota
Pre bezpečnú zimnú jazdu potrebuje naše auto zimnú 
chladiacu kvapalinu a zimnú kvapalinu do ostrekovačov, 
schopnú očistiť okná auta aj v extrémnych 
podmienkach. istotou pred mrazom je značka evoX. 
Slovnaft v sieti svojich čerpacích staníc predáva pod 
touto značkou dva produkty pre automobily, s ktorými 
je zimná prevádzka auta bezpečná a spoľahlivá – 
chladiace kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov.

Pri výbere zimnej kvapaliny do ostrekovačov je treba počítať s rýchlosťou auta,  
ktorá teplotu na skle auta znižuje

teplota vzduchu +5°c 0°c –5°c –10°c –15°c – 20°c –25°c –30°c

rýchlosť                                            teplota vzduchu pri jazde danou rýchlosťou

60 km/h –2 –9 –16 –23 –30 –36 –43 –50

80 km/h –3 –10 –17 –24 –31 –38 –45 –52

100 km/h –3 –11 –18 –25 –32 –40 –47 –54

130 km/h –4 –12 –19 –26 –34 –41 –49 –56

správy
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