
Cestovanie

 Krásy 
Francúzskej  
  riviéry

Gastronómia
Zaostrené  
na sirupy

Ľuboš šrámek
In medias jazz

bezplatnÝ magazín skupIny mol, slovensko – Jún 2015sTyL&

eLan
Športová línia

správy 
o autách 

vŠestranná 
Kvalita
svet áut 

BMW 225i  
active tourer
čItateľskÝ test

FIA
WTCC 

na Slovakia
Ringu

Programová ponuka 
pre celú rodinu

Čo ponúka 
začiatok leta



ZÍSKAJTE PIVO 
ZA SUPER CENU!
Natankujte aspoň 25 litrov* akéhokoľvek motorového paliva 
a kúpte si Zlatý Bažant Radler Citrón 0,0 % plech 6 x 0,5 l alebo 
Zlatý Bažant 12 % plech 6 x 0,5 l za výhodnú cenu.

Šťastnú cestu  |  www.slovna� .sk

Akcia trvá do 31. 7. 2015 alebo do vyčerpania zásob. 
Na jedno tankovanie si môžete uplatniť iba jeden zľavnený nákup.

*Vozidlá nad 3,5 tony min. 50 litrov motorových palív.
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4,49 €

 A4-natankuj-pivo-SK.indd   1 22/05/15   13:04



Svetový Slovakia Ring

nenechajte si ujsť najväčšiu automobi-
lovú udalosť roka. od 19. do 21. júna sa na 
slovakia ringu na majstrovstvách sveta ces-
tovných automobilov (FIa Wtcc) predstaví 
svetová pretekárska elita a my pre vás chys-
táme v areáli v orechovej potôni veľkolepú 
show. medzi štartujúcimi bude špičkový prete-
kár vo farbách skupiny mol norbert michelisz 
a v stánku skupiny mol budete mať príleži-
tosť stretnúť sa s ním osobne.
nuda nie je ani na poli kultúry. od 19. do 26. 
júna sa epicentrom filmového diania stanú 
trenčianske teplice, kde sa bude konať 
medzinárodný filmový festival art Film Fest. 
partnerom prestížneho festivalu, ktorý pri-
náša filmovým fanúšikom kvalitné filmy a neo-
pakovateľné momenty, je opäť spoločnosť 
slovnaft. 
z umeleckej branže, i keď pre zmenu hudob-
nej, je aj tvár tohto čísla – mladý džezový kla-
virista, skladateľ a pedagóg ľuboš Šrámek. 
ak ste sa niekedy chceli spýtať, čo je džez 
vlastne za hudobný žáner, ale nemali ste sa 
koho, ľuboš je ten najpovolanejší človek. 
možno vás presvedčí, že táto hudba je hodná 
vášho záujmu.   

prajem vám príjemné čítanie.

anton molnár 
riaditeľ komunikácie a marketingu
slov naft, a.s.
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výrobcovia áut sa s príchodom leta snažia  
vyjsť v ústrety ľuďom, ktorých príjemné počasie 
a priaznivé podmienky na cestách lákajú 
zajazdiť si v novom športovom modeli. navyše, 
záujemcov obslúžia aj virtuálne.

●➜ neobvyklý

●➜ Trhač asfaltu

●➜ Zdržanlivý

●➜ Auto na voľný čas

●➜ nádejnýlínia
športová

Štvrtý type-r

Vštiepený  
do športiaku 
v honde teraz veľmi tlačia do 
po predia športové autá. po desiatich 
rokoch sa konečne hlási nové vozidlo 
nsX, v pretekoch Formule-1 sa spojili 
s mclarenom a predstavili aj najnov-
šiu štvrtú verziu vozidla civic type-r. 
Dynamický dizajn auta sa aj v tomto 
prípade spája so zaujímavou techni-
kou. základ vozidla je vyhotovený  
z torznej tyče zmontovanej z lisova-
ných rúr do tvaru písmena h, a tak 
je táto séria výrazne pevnejšia než 
bežné vozidlá civic. model type-r 
dosahuje 310 koňový výkon  
a 400 nm krútiaceho momentu.

na monitore 

Virtuálne dokonalý
aj automobilka peugeot predviedla svoje športové štúdiové auto, avšak 
posilňuje ním len rad silných a dokonalých športových automobilov vo 
video hre gran turismo 6. nový model je teda dostupný iba na internete. 
hoci je auto určené výlučne do virtuálneho sveta, jazdné vlastnosti modelu 
peugeot vision gran turismo boli vypracované naozaj detailne. táto „prí-
šera” so šesťvalcovým, 3,2 litrovým turbomotorom, 887 koňovým výkonom 
a 875 kilogramovou hmotnosťou zrýchli na pretekárskych tratiach videohry 
na 100 kilometrovú rýchlosť za 1,73 sekundy.

správy o autách
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Čínske snahy

Nádej
automobilke mg sa príliš nedarí ani po tom, čo sa ju snaží 
oživiť čínska automobilka shanghai automotive. na trhu 
nespôsobili veľa rozruchu ani nové verzie vozidla s ozna-
čením 3, 5 či 6. teraz všetky svoje nádeje automobilka 
vkladá do suv vozidla s názvom gs, keďže tento segment 
najdynamickejšie rastie aj v európe. výrobca ponúka 
model mg gs s dvoma benzínovými turbomotormi:  
1,5 litrový má 168 koňový výkon, kým dvojlitrový 220.

Základný model

Na McLaren je lacný 
Štvrtý model britského výrobcu športových vozidiel 

je postavený podľa rovnakého vzoru ako ostatné, ale 
na priek tomu ho mclaren označuje ako základný model. 

vozidlo 570s coupé bude dostupné za podobnú cenu ako 
porsche 911 turbo. zákazník však za ňu dostane skelet  
z drahšieho mclarenu vystužený karbónovými vláknami  

a 3,8 litrový motor v8 s dvojitým turbodúchadlom, avšak  
s trošičku zníženým výkonom. základná cena modelu 
570s sa začína pri sume 165 tisíc eur, čo sa v stajni 

mclarenu považuje za lacnotu.   

Drahota

Zaradia ho  
do sériovej výroby 

automobilka aston martin berie zavedenie svojho štúdiového 
vozidla DbX do sériovej výroby tak vážne, že oznámila už 

aj sumu, ktorú sa chystá na tento účel investo-
vať. o model je obrovský záujem a na spuste-

nie výroby automobilka vyčlenila 200 milió-
nov libier. zatiaľ nie je známe, či auto príde 
na trh s klasickým pohonom 4 kolies, alebo 
dostane hybridný pohonový reťazec. podľa 

predbežných správ začiatok predaja je naplá-
novaný na rok 2019.

kRáTke SpRáVy
Z MX-5 bude Fiat 
najnovšia generácia kultového japon-
ského roadsteru sa mala podľa pôvod-
ných predstáv dostať na trh pod náz-
vom alfa romeo, ale nakoniec ho predsa 
len priradili k Fiatu. Dôvod je prozaický. 
podľa filozofie automobilky sa alfa 
romeo smie vyrábať výlučne v európe. 
a tak talianskej mazde vzkriesia druhý 
legendárny názov, Fiat 124 spider.

V hojnom počte
automobilka Škoda len nedávno predsta-
vila svoj najnovší model Škodu superb, 
a už má dôvod na oslavu. z výrobného 
pásu zišlo 750 tisíc kusov týchto vozi-
diel.  český výrobca už auto pod názvom 
superb vyrábal v rokoch 1934 až 1949 
a tento názov vrátil na zoznam svojich 
modelov v roku 2001 – už v rámci kon-
cernu volkswagenu.

Aj to bude čínske 
po dlhom umelom spánku to vyzerá tak, 
že legendárna talianska značka špor-
tových áut De tomaso bude naozaj 
vzkriesená. Jej novým majiteľom je čín-
ska investorská spoločnosť Ideal team 
venture, ktorá na dražbe kúpila práva 
spojené s touto značkou za milión eur.

Úplne čisté
automobilka porsche sa rozhodla, že v 
nasledovných rokoch rozšíri rady svojich 
modelov o autá s nulovou hodnotou emi-
sií. plán je taký, že verzie vozidiel so spo-
ločným vodíkovým a akumulátorovým 
pohonom sa budú vyrábať podľa spoloč-
nej konštrukcie, na čo využijú modulárnu 
platformu msb.

správy o autách
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najnovším členom segmentu prémiových 
kompaktných suv vozidiel je land rover 
Discovery sport, ale osviežené modely  
ponúka aj konkurencia.

kvalita
všestranná 

Prémiové kompaktné 
SUv vozidlá

land rover Discovery sport – rodinná verzia
automobil land rover Freelander patril v kategórii kompaktných suv 

vozidiel medzi najlepšie v oblasti pohonu všetkých kolies, a nie je to 
inak ani v prípade vlani predstaveného nástupcu, vozidla Discovery 
sport. excelentné jazdné vlastnosti zabezpečujú okrem iného 25 
stupňový predný a 31 stupňový zadný nájazdový uhol, automa-
tický pohon všetkých kolies so spojkou haldex, technológia terrain 
response obsiahnutá v základnej cene a brodivosť až cez 600 mm 
hlbokú vodu. Discovery sport sa vyznačuje dobrou riaditeľnosťou  

aj na cestách, pričom úroveň hluku v aute je veľmi nízka.  
a navyše, vozidlo je prvým kompletným prémiovým suv modelom, ktorý 

sa dostáva na trh s počtom sedadiel 5+2. 

BMW X3 – Dynamický vzhľad 
Druhá generácia vozidiel bmW X3, ktorá sa objavila na trhu v roku 
2010, už schádza z výrobných pásov v rovnakej fabrike ako bmW X5  

a po vlaňajšom facelifte sa aj viac podobá na svojho väčšieho brata. 
vnútorný priestor vozidla, ktoré je jedným z referenčných modelov 
prémiovej kategórie, prináša obvyklú kvalitu charakteristickú pre 
bavoráky. ponuka miest je dostatočná aj vzadu a k veľkorozmer-
nému batožinovému priestoru prináleží viac praktických dopln-
kov. nový iDrive systém vie už rozpoznávať aj rukopis a patrí k uží-

vateľsky najpríjemnejším mediálnym systémom na trhu. okrem 
zážitku zo športovej jazdy poskytuje X3 dobrý výkon nielen na ceste 

či v teréne, ale je veľmi pohodlné aj pri jazde v meste.

volvo Xc60 – Dizajn na škandinávsky spôsob
automobilka volvo sa prezentovala v oblasti off-road najprv terén - 
nymi kombi vozidlami, a potom vozidlom Xc90 z hornej kategórie.  
po ňom nasledoval v roku 2008 model Xc60, ktorý sa rýchlo stal naj-
obľúbenejším modelom švédskeho výrobcu. Úspešnej verzii dodal 
pred dvoma rokmi nový impulz vydarený facelift. tromi najvýznamnej-
šími ochrannými známkami modelu Xc60 sú dynamický vzhľad, vypra-
covaný štýlový vnútorný priestor v najlepšom škandinávskom dizajne 
a bezpečnosť. Do základnej výbavy vozidla patrí aj technológia city 
safety na zabránenie nárazu vozidiel v mestskej premávke. stredná 
konzola – aj keď je na nej veľa tlačidiel – je dostatočne prehľadná.

svet áut
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BMW X3
Dĺžka  .........................................  4657 mm
Šírka  .......................................... 1881 mm
výška  ..........................................1678 mm
vzdialenosť náprav  .................. 2810 mm
Batožinový priestor  ....  550/1600 litrový
Motor  ...............  3 benzínové, 4 dieselové
výkon  .......................................  184-313 k
priemerná spotreba  ...  4,7-8,3 l/100 km
Zákl. cena (s DpH)  ......40.238-56.854 eur

Dizajn
vozidlo X3 po vlaňajšom redizajne lep-
šie zapadá do aktuálneho imidžu značky, 
a to aj napriek tomu, že zatiaľ posledný 
facelift priniesol okrem zväčšenej zadnej 
časti a modernejších svetlometov len 
minimálne úpravy. model X3 pôsobí 
sviežo a vyžaduje si rešpekt. 

výbava
kto si chce okrem honosnej základnej 
výbavy vybrať aj z bohatej ponuky extra 
výbavy, musí siahať hlboko do vrecka. 
vzhľad vozidla sa dá upraviť balíčkami 
Xline, sport, resp. m sport. 

Motor
2,0 litrový benzínový motor je dostupný 
v 184- a 245-koňovej verzii, pri-
čom špičkový 3,0 litrový motor má 
306-koňový výkon. u dieselových moto-
rov tiež nájdeme 2,0 a 3,0 litrové, pri-
čom 2,0 litrový má 150- a 190-koňový 
výkon, kým 3,0 litrový má 313-koňový 
výkon. k najslabším benzínovým moto-
rom je možné zvoliť si pohon všetkých 
kolies, kým u najmenšieho dieselového 
motora je táto výbava už v základnej 
cene auta.

volvo Xc60
Dĺžka  .........................................  4644 mm
Šírka  .........................................  1891 mm
výška  .........................................  1713 mm
vzdialenosť náprav  ..................  2774 mm
Batožinový priestor  ....  495/1450 litrový
Motor  ...............  3 benzínové, 4 dieselové
výkon  .......................................  136-304 k
priemerná spotreba  .. 4,7-10,7 l/100 km
Zákl. cena (s DpH)  ...  33.807-47.678 eur

Dizajn
vzhľad jedného z najšportovejších áut  
v segmente kompaktných suv ani po 
siedmych rokoch nepôsobí zastaralo. 
popri agresívnej prednej časti a markant-
ných líniách dodávajú autu veľmi pôso-
bivý vzhľad aj disky kolies, ktoré môžu 
byť až 20-palcové. 

výbava
okrem kompletnej základnej výbavy je 
možné ďalej rozšíriť komfort vozidla  
s balíčkami momentum a summum, kým 
spomedzi dizajnových modelov r-Design, 
ocean race a Inscription ten prvý posky-
tuje vozidlu športový, druhý elegantný  
a tretí luxusný vzhľad.

Motor
ponuku dieselových motorov tvorí 2,0 lit-
rový, 136-koňový, resp. 184-koňový,  
a tiež 2,4 litrový motor v dvoch verziách: 
181- a 215-koňový. spomedzi troch ben-
zínových motorov 2,0-litrový má 245 
koní, 2,5-litrový disponuje 254 koňmi 
a 3,0 litrový má 304 koní. z manuál-
nych prevodoviek existuje šesťstupňová 
a z automatickej je možné zvoliť si šesť- 
alebo osemstupňovú. 

land rover Discovery sport
Dĺžka  .........................................  4599 mm
Šírka  .........................................  2069 mm
výška  .........................................  1724 mm
vzdialenosť náprav  ..................  2741 mm
Batožinový priestor  ....  480/1698 litrový
Motor  ................ 1 benzínový, 2 dieselové
výkon  .......................................  150-240 k
priemerná spotreba  ...  5,7-8,3 l/100 km
Zákl. cena (s DpH)   ....  37.448-58.900 eur

Dizajn
prvý zástupca novej modelovej rodiny 
tejto značky je hodný svojho mena. má 
športový vzhľad, neprehliadnuteľnú 
prednú časť karosérie a strmo stúpajúcu 
stredovú líniu. vozidlo harmonicky zjed-
nocuje prémiový dizajn s všestrannosťou.

výbava
na rozdiel od nemeckej konkurencie, 
land rover ponúka tento model naďalej  
s rôznymi úrovňami výbavy – se, hse  
a hse luxury. Do základnej výbavy patrí 
airbag chodcov, automatické núdzové brz-
denie, displej premietnutý na čelné sklo 
a systém infotainment vybavený 8-palco-
vou dotykovou obrazovkou. Do najvyššej 
úrovne výbavy už patrí aj sedadlo s pamä-
ťou, nastaviteľné elektricky v desiatich 
smeroch, a tiež 19-palcové disky kolies. 

Motor
2,2 litrový turbodieselový motor je v 150- 
alebo 190-koňovej verzii, kým 2,0 lit-
rový benzínový motor z ľahkých kovov je 
240-koňový. k tomu už v základnej cene 
prináleží deväťstupňová automatická pre-
vodovka, ktorá je u dieselových motorov 
voliteľná výbava.

svet áut
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BMW 225i  
Active Tourer

bmW vstúpilo s dvojkovým radom do segmentu mpv  
a pohodlne si tam našlo svoje miesto. tradicionalisti iste 
frfľú, že takýto typ auta nemá nárok nosiť na kapote znak 
bmW, my sme však vozidlo otestovali s mladou mamič-
kou, ktorá môže byť ideálnou, zatiaľ bavorákom nepo-
krstenou cieľovou skupinou. adriana kanová pracuje vo 
finančnom sektore, no momentálne trávi najšťastnejšie 
chvíle svojho života doma s malým synom. „V našej rodine 
máme viacero áut. Môj muž má väčšiu štvorkolku, ja jaz-
dím na malom praktickom autíčku a v garáži sa nájde aj 
jeden starší hipisácky zázrak. BMW som však nikdy nešo-
férovala,“ hovorí adriana.

Dizajn a vnútorné vybavenie
model svojou výraznou bordovou farbou zaujme snáď 
každú ženu. my sme sa však nedali zlákať vizážou a pri-
stúpili sme k testovaniu racionálne. ak to má byť rodinné 
mpv, prvá otázka znie, či sa do kufra zmestí kočík. trošku 
sme sa potrápili, ale nakoniec to bmW zvládlo. treba však 
povedať, že kočík bol jeden z rozmernejších. pre tých, kto-
rým 448 litrový priestor nestačí, bmW ponúka variabi-
litu. zadné sedadlá sa dajú posunúť dopredu, a hneď je 
kufor o pár desiatok litrov väčší. samotný dizajn auta prí-
liš nezaujme, keďže sa veľmi podobá na iné mpv. niekto  
v ňom vidí podobu s mercedesom, niekto Japonca. 
Dôležité veci sú však vo vnútri, v srdci tohto auta,  
a tie robia z mpv-čka plnokrvné a nezameniteľné bmW. 
po nasadnutí do auta nás víta stará známa bavorská 

aj v dnešnom turbulentnom svete existujú veci, ktoré sa nemenia. 
Doteraz medzi ne patrilo napríklad železné pravidlo, že ak je automobil 
BMW poháňaný iba jednou nápravou, tak je to vždy zadná. už to však 
neplatí. postarala sa o to prvá prednokolka z Mníchova a my sme radi 
využili možnosť vyskúšať, ako táto konštrukčná novinka funguje. 

naozaj nebolo!
toto tu ešte

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.

Dôležitejšie prvky výbavy
elektronická regulácia tlmičov (eDc), variabilné športové 
riadenie, performance control zadnej nápravy, systém 
udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia, asistent 
parkovania, hiFi reprosústava harman/kardon, bmW live, 
bmW apps, asistent pri jazde počas zhustenej premávky, 
pneumatiky runflat s núdzovým dojazdom, leD svetlomety 
vrátane funkcie odbočovacích svetiel

motor: benzínový preplňovaný štvorvalec
objem valcov: 1998 cm3

maximálny výkon: 170 kW (221 k)/4750 ot
maximálny krútiaci moment: 350 nm/1250 ot
rozmery: 4342 /1800 /1586 mm
rázvor: 2 670 mm
najvyššia rýchlosť: 240 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h): 6,6 s
priemerná spotreba: 5,9 /100 km
meranie Š&e: 7,9 l/100 km 
cena modelu od: 37 500 euro s Dph
cena skúšaného modelu: 54 500 euro s Dph

Odporúčame
MOL Dynamic Prima 5W-40

BMW 225i  
active tourer

precíznosť. všetko je tam, kde má byť. riadenie je pre-
hľadné, vypracovanie kvalitné a na dverách aj palubnej 
doske nechýba dekoračné drevo. pri mnohých značkách 
takéto riešenie priam vadí, pretože pôsobí staromódne, 
ale bmW vie aj umiestnenie dreveného povrchu zvládnuť 
s bravúrnou eleganciou.

Jazdné vlastnosti
auto je vybavené dvojlitrovým turbobenzínom, ktorý 
vďaka 177 kilowattom z neho robí brutálneho draka, 
a má aj automat. práve preto vysoko prevyšuje konku-
renciu vo svojej kategórii. veď uznajme, ktoré rodinné 
mpv vie zrýchliť za 6,6 sekundy na stovku? automatická 
prevodovka funguje perfektne a v športovom móde nao-
zaj dáva pocítiť silu motora a otáčok. aj tlmenie je celkom 
športové, preto určite nečakajme plávajúcu loď. v zákru-
tách sa však občas objaví hojdací moment, ako v každom 
aute s týmto typom karosérie. výrobca doprial automo-
bilu všetky zázraky elektroniky, ktoré dnes bmW ponúka. 

môžeme sa v ňom spoľahnúť na adaptívny tempomat  
s dobrzďovaním a oceniť head up displej, ako aj asistenta 
parkovania a asistenta pri zápche. kým parkovací asis-
tent by mal za nás vedieť zaparkovať, asistent pri zápche 
za nás dbá, aby sme nevybočili so svojho pruhu. napriek 
tomu, že tieto možnosti auto ponúka, nevedeli sme  
sa dostať do situácie, v ktorej by sme ich naozaj potrebo-
vali. chápeme ich však ako ďalší krok k autonómnemu  
riadeniu vozidla. 

na záver
bmW 225i active turier je vydarený pokus, ako získať pre 
značku bmW vodičov, ktorí zatiaľ v produktoch mníchov-
skej automobilky nesedeli. otázkou je, či si model nájde 
cestu aj ku konzervatívnym prívržencom tejto prémiovej 
značky. 

čitateľský test
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patrí medzi najžiarivejšie džezové talenty a aj vďaka nemu si 
džez na slovensku udržiava vysokú úroveň. Je nielen džezovým 
klaviristom, ale tiež skladateľom, producentom a pedagógom, 
vychovávajúcim novú generáciu hudobníkov. Ľuboš Šrámek 
je výraznou umeleckou osobnosťou, ktorá sa spolupodieľa na 
hudobných dejinách tohto regiónu. 

In mediasjazz

tváre z obálky
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profesionálny hudobník by 
mal hrať koncert pre ľudí, 
ktorí si sadnú a počúvajú.

Štýl&elán: Pochádzate z hudobníckej rodiny?
Ľuboš Šrámek: principiálne nie. v našej rodine sa 
však vyskytli aj jedinci, ktorí mali k umeniu bližší 
vzťah. napríklad strýko maľuje na špičkovej úrovni 
a môj starý otec hrával na husliach, i keď len vo voľ-
nom čase. s hudbou som sa dostal do kontaktu už 
ako malý chlapec, ale nehral som hneď na hudobnom 
nástroji. namiesto toho som tri roky spieval v chlap-
čenskom filharmonickom zbore. ku klavíru som sa 
dostal, až keď som mal trinásť rokov.

Š&e: Nebolo to príliš neskoro?
Ľ. Š.:  áno, na začiatku som to cítil ako hendikep aj ja, 
ale mal som výbornú pedagogičku, pani Fraitovú, vďaka 
ktorej som sa za dva roky dostal na konzervatórium. 
musel som veľa cvičiť a mal som aj talent, ale hlavne 
ma vedela veľmi motivovať. na konzervatóriu to už bolo 
jednoznačné. najprv vážna hudba, a potom džez. 

Š&e: Prečo džez? Nie je to žáner, ktorý láka masy.
Ľ. Š.: nie, skôr odplašuje. Džez je atraktívny pre ľudí, 
ktorí majú v sebe ten správny kód. pri klasickej hudbe 
človek neustále interpretuje hudobnú predstavu nie-
koho iného. musí dodržať hudobné nuansy: tempové, 
remeselné a podobne. ak však človek chce byť trošku 
tvorivý, prichádza džez. Je to akási syntéza viacerých 
žánrov, a čo ma fascinovalo, že sa tam dá sofistiko-
vane improvizovať. 

Š&e: Odtiaľ viedla vaša cesta na svetoznámu 
hudobnú akadémiu do Grazu. Čo o nej treba vedieť?
Ľ. Š.: akadémia v grazi je  najstaršia škola v európe  
a je to permanentný styk so svetom. keď tam človek 
študuje, má prístup k literatúre, hudbe, notám  
z celého sveta. vyučujú tam špičkoví pedagógovia, majú 
nahrávacie štúdio na profesionálnej úrovni. Workshopy 
každý polrok, vždy prišiel prednášať niekto svetový. 

Š&e: Prečo ste sa vrátili do Bratislavy?
Ľ. Š.: asi kvôli polohe. Je to pár krokov do rakúska,  
do maďarska, a tiež do česka. uvažoval som o tom,  
či zostať v grazi, ale bol som neprestajne v kontakte  
s hudobníkmi zo slovenska, preto som si povedal, že 
to najprv skúsim doma. začal som tu tvoriť, dal dokopy 
kvintet, mal som viac koncertov doma. ale odtiaľto sa 
dá ľahko dostať k susedom.

Š&e: Sám ste vydali niekoľko albumov, no na 
Slovensku džezový album finančne určite nevynáša.
Ľ. Š.: Iste to nie je vidina zárobku. album je skôr odraz, 
akési zrkadlo periódy, v ktorej sa umelec nachádza. 
má to byť aj akási stopa, aby si človek mohol v budúc-
nosti spomenúť, že aha, vtedy som sa nachádzal tu, 
robil som toto. Džez má však obrovskú výhodu, že je to 
svetová, internacionálna záležitosť. u nás je publikum 
malé, ale ak pridáme okolité štáty, hneď je to lepšie.  
a ak si dobrý, so svojim produktom môžeš ísť do sveta. 
aj spolupráca medzi hudobníkmi z iných krajín je na 
lepšej úrovni, ako pri iných žánroch. 

Š&e: Čo je potom cieľom pri vydaní albumu? 
Ľ. Š.: cieľom je skôr vytvoriť produkt, ktorý by sa 
mohol čo najlepšie odprezentovať na koncertnej báze. 
plus vďaka albumu sa vaša hudba dostane aj do 
sveta. u nás na slovensku funguje dlhodobo fenomén, 
že aj študovaní hudobníci sú neadekvátne činní v rôz-
nych gastronomických zariadeniach. zjednodušene 
povedané, keďže na slovensku nemáme dosť koncert-
ných sál, umelci veľmi často hrajú kdekoľvek, a často 
s kýmkoľvek. treba sa vzdelávať, treba mať know-how, 

tváre z obálky
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ale v istom veku si treba spraviť projekt, koncept, 
kapelu, kde si človek môže nakomponovať svoje veci  
a s tými ľuďmi vystupovať na koncertoch. slovo kon-
cert je dôležité. nehrať v kadejakých bufetoch, kde 
to hostí nezaujíma, či priamo ruší. toto chýba na 
slovensku. profesionálny hudobník by mal hrať kon-
cert pre ľudí, ktorí si sadnú a počúvajú.

Š&e: Ako tvoríte hudbu? Je to podľa presného kľúča?
Ľ. Š.: nemám v tom až takú presnú metodiku. 
hudobná organizácia prechádza periódami. 
prichádzajú zákazky, vytvoriť niekomu hudbu, niekedy 
sa pracuje do noci, a podobne. pri ľuďoch, ktorí kom-
ponujú hudbu platí, že ak človek nemá múzu, netreba 
to tak siliť, treba počkať. Ja vďakabohu mám tú múzu 
skoro vždy, no nie je v každom momente rovnako silná. 

Š&e: Nie ste len hudobník, ale aj pedagóg. 
Ľ. Š.: Do roku 2012 som učil na bratislavskom kon-
zervatóriu, odvtedy pôsobím na Janáčkovej akadémii 
v brne. byť pedagógom je dobré aj preto, že človek 
neustále opakuje, ozrejmuje a skúša veci, ktoré sám 
študoval. môžem nabádať svojich mladých kolegov  
k progresívnejšiemu, širokospektrálnejšiemu videniu 
sveta. nech uvažujú so svojou hudbou aj vo vzťahu 
k realite, k tomu, čo sa deje okolo nich. musia cvičiť, 
pracovať, veľa čítať. vediem ich k tomu, aby vytvo-
rili vlastné produkty, aby ich manažovali sami, a ak to 
nevedia, nech si nájdu niekoho, kto im v tom pomôže. 
v dnešnom svete nestačí vedieť dobre hrať, treba to 
vedieť aj predať. Džez má na trhu veľmi ťažkú úlohu. 
sám zo svojej skúsenosti môžem povedať, že vytvo-
riť projekt a dostať ho do finálnej fázy platne môže 
trvať roky. 

Š&e: Aké sú vaše najbližšie projekty?
Ľ. Š.: ako líder, aranžér a komponista vystupujem  
v projekte east european artsemble, čo je medziná-
rodné, slovensko-maďarsko-česko-rakúské zosku-
penie so svetovým hosťom, bubeníkom peterom 
erskinom, ktorý hrával s takými menami ako Diana 
krall, Weather report a podobne. Je to finálny pro-
dukt môjho snaženia v posledných desiatich rokoch. 
na albume spolupracujú moji kamaráti a nachádza sa 
tam štyri-päť mojich skladieb, a rovnaký počet, ktorý 
napísali práve moji spoluúčinkujúci kamaráti. názov 
albumu je White Dream. Je to aj názov obrazu, ktorý 
je na obale. namaľoval ho Jakabčicov otec a vyhral s 
ním grand prix v paríži v 1983. na trhu sa má obja-
viť v najbližších mesiacoch. tento projekt akosi zavr-
šuje moju ostatnú desaťročnú periódu. okrem toho 
som producentom niekoľkých slovenských speváčok, 
medzi ktoré patrí aj brigita selidová, s ktorou robíme 

napríklad projekt lolitka. popri tom pracujem aj v mno-
hých projektoch ako sideman, napríklad s matúšom 
Jakabčicom, erikom rothenstein, milom suchomelom, 
nikolajom nikitinom, či bigbandom gustava broma.

Š&e: Spomínaní ľudia, medzi ktorých patríte aj vy, sú 
tridsiatnici. Je tu teda silná nová generácia sloven-
ského džezu?
Ľ. Š.: možno to bolo požehnanie, alebo náhoda, že sa 
títo ľudia stretli. mohol by som spomenúť ešte ďal-
šie mená, je to okolo desať džezmenov. títo ľudia veľa 
spolu hrávali, navzájom sa podporovali, a takto vznikla 
generácia sedem X. táto generácia je silná aj medi-
álne, vedome na sebe pracujú. ale treba pripomenúť 
aj to, že prichádzajú mladšie generácie hudobníkov, 
ktorí si tiež pýtajú miesto.

VIZITkA
ľuboš Šrámek absolvoval štúdium hry na klavír na štátnom kon-

zervatóriu v bratislave a pokračoval na prestížnej Džezovej aka-

démii v rakúskom grazi. pôsobil vo viacerých džezových zosku-

peniach na slovensku a spolupracoval s mnohými domácimi aj 

zahraničnými hudobníkmi . vydal niekoľko albumov, momen-

tálne pracuje na projekte east european artsamble. okrem vystu-

povania a tvorby hudby učí aj na Janáčkovej akadémii v brne na 

katedre džezovej interpretácie.

tváre z obálky
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partnerom prestížneho podujatia je slovnaft. pre divákov 
pripravia veľkolepú show, v ktorej bude osobne účinkovať 
aj norbert michelisz.

Dominuje lópez, Michelisz  
vyhral na Hungaroringu
sezóna 2015 FIa majstrovstiev sveta cestovných automo-
bilov sa začala v marci pretekmi v argentíne. po minuloroč-
nej dominancii vozidiel citroën c-elysée a špeciálne čer-
stvého šampióna José maría lópeza len málokto mohol 
čakať, že sa zmení rozloženie síl. argentínčan hneď v úvode 
ukázal opäť svoju silu ziskom pole position a víťazstvom v 
prvých pretekoch. v tých druhých ho dokázal udržať na uzde 
9-násobný majster sveta v rely sébastien loeb. ten chce 
zúročiť skúsenosti svojho premiérového ročníka a zaúto-
čiť na majstrovský titul. Jednoduché to nebude, keďže aj 
skúsený 4-násobný majster Wtcc yvan muller má rovnaké 
ambície. tím sébastien loeb racing navyše prenajal ďalšie 
dva citroëny súkromným jazdcom – číňanovi ma Qing hua 
a maročanovi mehdimu bennanimu. následne na ďalšom 
podujatí v marockom marakéši vyhral opäť lópez a z triumfu 
v druhých pretekoch sa tešil veterán muller. 

majstrovstvá sveta cestovných automobilov na 
slovakia ringu cez víkend 20. a 21. júna 2015 budú 
šiestym podujatím sezóny a zakončia jej prvú polo-
vicu. trať pri orechovej potôni patrí medzi najobľú-
benejšie v kalendári a ak vyjde aj pekné letné poča-
sie, diváci si to naozaj užijú. 

preteky na hungaroringu patrili opäť lópezovi, no v 
druhých pretekoch sa z víťazstva tešil domáci norbert 
michelisz na honde. ten si vynikajúco počínal aj na ďalších 
pretekoch FIa Wtcc a aj na slovakia ring prichádza  
s ambíciou obsadiť najvyššie priečky. 

Honda je skvelá, prekvapila laDa vesta
nový model laDa vesta s pilotmi robom huffom  
a Jamesom thompsonom prekvapil už na prvom podujatí 
sezóny najrýchlejším časom v prvej časti kvalifikácie  
a pole position v druhých pretekoch. 
honda s vozidlami civic získala na úvod sezóny jedno 
pódiové umiestnenie pre bývalého pilota F1 tiaga 
monteira, zatiaľ čo maďar norbert michelisz vyhral trofej 
yokohama pre nezávislých jazdcov a preteky v maďarsku. 

Svetové esá 
na Slovakia Ringu

Špičkový pretekár vo 
farbách skupiny Mol 
norbert Michelisz  
a ďalšie svetové 
esá automobilového 
športu sa predstavia 
od 19. do 21. júna 
na slovakia ringu na 
Majstrovstvách sveta 
cestovných automobilov 
(Fia Wtcc).
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zeleno-červené čerpacie stanice mol 
potešia motoristov svojou príjemnou 
atmosférou, vysokou kvalitou služieb a 
motorových palív, prvotriednou kávou, čer-
stvo pripravenými bagetami a občerstve-
ním i wi-fi zadarmo.

slávnosť v prahe  
na Barrandove
Úplne prvú čerpaciu stanicu so značkou 
mol otvorili v pražskom barrandove.  
na slávnosti boli prítomní nielen najvyšší 
predstavitelia skupiny mol, ale aj minis-
ter priemyslu a obchodu čr Jan mládek 
a minister zahraničných vecí a obchodu 
maďarska péter szijjártó. „tento deň je 
významným míľnikom, pretože v českej 
republike po prvý raz predstavujeme značku čerpa-
cích staníc mol. táto značka je už v mnohých kraji-
nách strednej a východnej európy symbolom vysokej 
kvality produktov aj ponúkaných služieb. na českom 
trhu sme prítomní už dve desaťročia a stali sme sa tu 
prirodzeným hráčom v oblasti veľkoobchodu. teraz 
chceme zúročiť naše skúsenosti aj v maloobchode. 
naše ciele rozhodne nie sú malé. chceme byť prvou 
voľbou pre zákazníkov v oblasti čerpacích staníc," 
povedal attila Dsupin, generálny riaditeľ spoločností 
skupiny mol v českej republike.

Kvalitný sortiment,  
špičková obsluha
príchod značky mol na český trh so sebou prináša 
ďalší stupeň evolúcie v oblasti čerpacích staníc. 
skupina mol chce vytvoriť takú sieť čerpacích staníc, 
ktorá bude symbolom veľmi kvalitných palív a vynikajú-
cich služieb. cieľom je odklon od súčasného vnímania 

Prvé lastovičky

Značka čerpacích staníc Mol vstúpila  
v máji aj na český trh. na najmodernejších 
čerpacích staniciach vo farbách Mol už 
natankujete v prahe v Barrandove a Horných 
počerniciach, v Kutnej Hore a Moste.

Do konca roka bude na českom trhu zhruba  
80 čerpacích staníc značky Mol
symbolickú pásku na čerpacej stanici mol v prahe – barrandove 
prestrihli (zľava) Jan Mládek, minister priemyslu a obchodu čr, 
oszkár világi, člen predstavenstva skupiny mol a predseda pred-
stavenstva a generálny riaditeľ slovnaFt, a.s., péter szijjártó, 
minister zahraničných vecí a obchodu maďarska, attila Dsupin, 
generálny riaditeľ spoločností skupiny mol v českej republike  
a lars Höglund, senior viceprezident skupiny mol pre maloobchod.

v česku  

čerpacej stanice iba ako miesta pre krátke zastave-
nie na načerpanie pohonných hmôt. všetky služby chce 
značka mol posúvať ďalej, čo sa týka aj ponuky rele-
vantných doplnkových služieb v oblasti nepalivového 
sortimentu a špičkovej obsluhy, ktorá z každej návštevy 
urobí pre zákazníka príjemný zážitok.
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Dovolenkové cesty autom znamenajú vo všeobecnosti 
starosti s prípravou a náročné šoférovanie po neznámych 
trasách. takéto cestovanie nám však dáva to, čo žiadne 
iné – pocit slobody. v našom seriáli vám predstavíme 
miesta, ktoré stoja za námahu za volantom.

letné výlety autom  
po európe

blankytné more, zlatistý piesok, palmy, jachty 
a športové autá. Francúzska riviéra – côte 
d'azur, čiže azúrové pobrežie – je európskym 
turistickým rajom, ktorý treba zažiť aspoň 
raz. ak ste sa rozhodli vychutnať si ju práve 
toto leto, určite sa vyhnite diaľnici a8. tá je 
síce najrýchlejšia, no radšej si zvoľte kraj-
ské cesty s označením D, ktoré kopírujú mor-
ské pobrežie. vzdialenosť medzi monakom 
a saint-tropez je len o niečo dlhšia ako 140 
kilometrov, vedie však cez husto osídlené 
oblasti, a tak jazda môže trvať štyri až päť 

hodín. pripočítajte k tomu čas na zastávky, ktoré vám odhalia 
známe či menej známe klenoty obľúbeného morského pobre-
žia a máte istotu, že si vás Francúzska riviéra úplne získa.

France

Monako
Druhý najmenší štát na svete s rozlohou len 1,98 
štvorcových kilometrov je koncentráciou luxusu. 
známy daňový raj sa stal domovom špičkových špor-
tovcov a svetových hviezd. spolu so super boha-
tými ľuďmi z celého sveta si tam môžu okrem 
iného užívať aj slávne kasíno. turistom sa tam 
oplatí vidieť kniežací palác, prístav, katedrálu, operu, 
botanickú záhradu a oceánografické múzeum.  
kto chce, môže si prejsť autom trasu  
pretekov Formuly 1.

Nice
v malebnom prostredí medzi morom a horami návštev-
níkov tohto mesta očakáva rozprávkovo krásne prostre-
die, príležitosti na výborné nákupy a jedlo odzrkadľujúce 
stredomorskú radosť zo života. na uliciach či v reštaurá-
ciách môžeme stretnúť filmové hviezdy. trhoviská starého 
mesta nie sú určené len pre turistov, ale nakupujú tam aj 
domáci a dodávajú im autentickú atmosféru. pre nice je 
charakteristické súžitie architektonického dedičstva rôz-
nych období. objavíme tam úzke kľukaté uličky, rôznofa-
rebné fasády, paláce a kostoly. skutočný duch mesta sa 
skrýva práve tam, v tienistých zákutiach starého mesta.

Monako

nIce

antIbes

cannes

saInt-tropez

krásy Francúzskej
riviéry
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5Saint-Honorat, Sainte-Marguerite
pri návšteve Francúzskej riviéry sú pre milovní-
kov historických románov a filmov takmer povinným 
bodom programu ostrovy saint-honorat a sainte-
marguerite neďaleko cannes. prepravu z cannes 
zabezpečuje kompa. na ostrove sainte-marguerite 
bol v zajatí väzeň známy z filmu muž so železnou 
maskou, ktorého odtiaľ previezli do väznice  
v bastille. ostrov saint-honorat sa preslávil pohos-
tinnými mníchmi z rehole cisterciánov.

3

4

6Saint-Tropezprechádzať sa po saint-tropez znamená pre 
mnohých turistov splnenie dávneho sna. maličké 
námestia starého mesta, prekrásne jachty v prí-
stave a vysoká koncentrácia slávnych ľudí vytvá-
rajú obraz, na aký sa nezabúda. o nefalšovanú 
provensálsku atmosféru sa starajú miestne 
trhoviská, ale v rámci celého côte d'azur je 
saint-tropez predovšetkým hlavným mestom 
shoppingu. v obchodoch, ktoré sú v hlavnej 
sezóne otvorené takmer nepretržite, nájdeme 
svetové značky, aj tovar miestnych výrobcov.

Cannes
vhodnejšie miesto pre najdôležitejší 
filmový festival na svete a najväčšiu 
prehliadku filmových hviezd  
v európe ani nemožno nájsť. piesočná 
morská pláž, palmami lemovaná cesta 
croisette, prepychové paláce a hotely 
sú nádherné aj počas všedného dňa 
a potvrdzujú, že cannes nie je len 
mestom červených kobercov pre fil-
mové celebrity. pri návšteve mesta  
sa určite oplatí vidieť aj staré mesto 
le suquet alebo prístav vieux port.

Antibes
prístavným mestom založeným grékmi pred viac než 
2400 rokmi sa nadchýnal aj spisovateľ victor hugo, 
a slávny maliar pablo picasso tam namaľoval svoj obraz 
radosť zo života. Dnes je toto dielo uložené v meste v špeciál-
nom múzeu. príjemné klimatické podmienky a zvláštne, veľmi 
špecifické svetlo magicky vplývali aj na mnohých ďalších umel-
cov a vychutnať si ho vedia aj turisti. nezabudnuteľná je auten-
tická architektúra, vďaka ktorej má toto múrmi obohnané 
mesto mimoriadne prívetivú atmosféru.

Autom po Francúzsku
v mestách je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h. vo väčšine mestských centier je znížená na 30 km/h a naopak, na rýchlejších mestských úsekoch sa zvy-šuje na 70 km/h. maximálna povolená rýchlosť na cestách mimo mesta je 90 km/h, na rýchlostných cestách 110 km/h, kým na diaľniciach 130 km/h. vo Francúzsku sú aj krajské cesty mimoriadne kva-litné a na francúzskych diaľniciach je zavedený mýtny systém. používanie detskej autosedačky je povinné do 25 kg hmotnosti dieťaťa a na prednom sedadle nesmie cestovať dieťa vo veku do 10 rokov. povolená hladina alkoholu v krvi vodiča je 0,5 mg (to znamená 2 menšie poháre vína). nad touto hodnotou sú však tresty za jazdu pod vplyvom alkoholu veľmi vysoké.

cestovanie



abeceDa
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studený, či surový sirup  
– obsahuje najviac živín 
1)  odkôstkované ovocie zmixujeme a scedíme. 
2)  na každý liter ovocnej šťavy pridáme pol litra 

vychladeného cukrového sirupu (prevarenú 
vodu a podľa vlastnej chuti med alebo cukor)

3)  hotovú šťavu necháme 24 hodín stáť na 
chladnom mieste a občas ju premiešame. 
potom ju naplníme do vysterilizovaných fliaš. 
najvhodnejšie je skladovať ich v chladničke.

varený sirup  
– dedičstvo našich starých mám
1)  očistené ovocie pokrájame na menšie kúsky, 

dáme do hrnca a začneme variť. 
2)  ovocie sa po čase rozpadne na masu, ktorú 

zriedime vodou na hustotu sirupu, prepasíru-
jeme a pridáme citrónovú šťavu alebo kyse-
linu citrónovú.

3)  na každý kilogram sirupu pridáme 200- 
400 g cukru alebo medu. 

4)  sirup uvedieme do varu, avšak ďalej neva-
ríme, ale hneď plníme do vysterilizovaných 
fliaš.

Zmrazenie  
– najjednoduchší a najrýchlejší spôsob  
keď už sme sa sezónneho ovocia prejedli, je čas 
urobiť si zásoby na zimu.  
1)  ovocie rozmixujeme na pyré, dáme do formi-

čiek na prípravu ľadu a zmrazíme. 
2)  v jesenných a zimných mesiacoch môžeme 

dať do pohára viac kociek a podľa vlastnej 
chuti osladiť medom alebo cukrom.

sirupy v zásade môžeme pripraviť tromi 
spôsobmi: 

bezchybné, dobre uzatvárateľné poháre umyjeme a vyvá-
rame vo vriacej vode asi 10 minút. pre istotu potom 
nastriekame do pohárov extrakt z grepových jadier alebo 
iný sterilizujúci prípravok. suché fľaše naplníme čerstvým 
sirupom a zatvoríme. 
ak by sme chceli pridať aj konzervačnú látku, nasypme 
ju medzi dva kúsky celofánu upevneného na hrdle fľaše. 
chemikália sa tak nedostane do kontaktu s nápojom.

nekonečné variácie
ak sa dáme na varenie sirupu, 
môžeme smelo kombinovať rôzne 
druhy ovocia a do zmesi pridať cit-
rón, zázvor, ale aj korenie. citrón 
rozjasňuje farbu sirupu a pridáva 
mu novú arómu. správnu hustotu 
sirupu docielime kombinovaním 
rôzneho množstva vody, ovocia, 
cukru či medu. ak nemáme radi 
vlákniny, môžeme sirup scediť.

Suroviny na prípravu sirupu

baza, bobule bazy, čučoriedky, 

agát, citrón, medovka lekár-

ska, šípky, egreše, jahody, čer-

nice, smrek, zázvor, levanduľa, 

maliny, višne, mäta, pomaranče, 

rebarbora, marhule, hrozno, 

broskyne, lupienky ruže.

Keď sa povie domáci sirup, 
nostalgicky si spomenieme na 
prázdniny u starej mamy a extrakt  
z bazy, ktorý nám pridávala do sviežej 
vody. uchovanie chuti leta je však 
veľmi jednoduché a skvelý domáci 
sirup si môžeme pripraviť aj sami.

prípravy sirupu

gastronómia
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15.–21. jún 
„Tancuje celé mesto“
XI. ročník maďarského festivalu tancaMiesto: Národné divadlo v Győri, námestie Jána Pavla II., námestie Széchenyi

Ďalšie informácie: www.gyoribalett.hu,  
www.magyartancfesztival.hu

27.–28. jún
Dni Svätého Ladislava
Miesto: Győr, Aranypart 
(Zlaté nábrežie)

Ďalšie informácie: www.gyor.hu,  
www.fesztivalkozpontgyor.hu 

3.–5. júl 
Festival detí v Győri, VIII. ročník– Győrkőcfesztivál

Miesto: Győr, centrum mesta 
Už po ôsmy raz mesto štyroch riek pozýva všetkých Jakubkov, Emky, Ninky či Markov na Festival detí. Na desiatich miestach sa uskutoční až tisícka rôznych podujatí. Netreba žiadne vrec-kové, všetko je bezplatné. Vstupenkou je úsmev, ktorý stačí pri-niesť na tvári a fotografii, za čo dostane každé dieťa detský náramok. Ten im umožňuje bezplatne využívať všetky hry na všetkých podujatiach detského festivalu. 

Tento rok prídu vzácni hostia zo sveta rozprávok. Príďte aj vy, pretože takýto festival nemožno vynechať.
Ďalšie informácie: www.gyorkoc.hu

27.–30. august 
Dni vína v Győri,
Festival vína, vínnych rytierov
a gastronómie, VIII. ročník

Miesto: Győr, námestie Dunakapu
Víno a gastronómia patria k sebe, a nie je tomu inak ani v Győri na festivale Dni vína. Regionálne vína a najchutnejšie jedlá sú už samé osebe veľkým lákadlom, avšak ak je to ešte doplnené o fantastické podujatia, niet čo diskutovať a treba sa zúčastniť. Dni vína v Győri zároveň uzatvárajú letnú časť Festivalu štyroch ročných období.

Ďalšie informácie: www.gyor.hu

18.–20. september 
Festival maďarských 
ľudových tradícií

Festival pálenky, Ľudové tance, Sviatok ľudovej hudbyMiesto: Győr, námestie Dunakapu
Tanec, hudba a folklór koncentrovaný v nekonečnom množ-stve podujatí Festivalu maďarských ľudových tradícií v Győri. Azda niet vhodnejšieho sprievodného programu ako Festival pálenky. Centrum mesta sa počas rušného víkendu stáva zhmotnením úcty k ľudovým tradíciám. Môžeme tam ochutnať najlepšie maďarské jedlá a pálenky (tzv. hungariká) a zažiť rôzne podujatia. Množstvo stánkov s jedlami a pálenkou a skvelé koncerty sú zárukou toho, že každý si príde na svoje. Stretneme sa v Győri!

Ďalšie informácie: www.gyor.hu

J 
edinečnú atmosféru získalo mesto 
Győr, rozkladajúce sa v krásnej prí-
rode na sútoku štyroch riek (Rába, 

Rábca, Mošonský Dunaj a Marcal) práve 
tým, ako rieky jemne objímajú centrum mesta. 
Győr sa preto už dlhé stáročia nazýva „mes-
tom riek” a ľudí tam lákajú na romantické pre-
chádzky malebné riečne meandre. Podľa rieky 
Rába bolo mesto kedysi dokonca aj pomeno-
vané. Győr je vychýrený skvelými reštauráciami 
pod starými hradnými múrmi v tieni rozložitých 
stromov a ostrovom Radó – „ostrovom zaľúbe-
ných“, na ktorý sa dostanete aj plťou po rieke.
Návštevníkov túžiacich po oddychu láka do 
Győru aj termálna, 67 °C teplá voda, spo-
mínaná už v stredovekých kronikách. Voda 
vyvierajúca z hĺbky 2000 metrov blaho-
darne pôsobí pri mnohých ochoreniach a od 
roku 1978 je vyhlásená za liečivú. Moderné 
Liečebné, termálne a zážitkové kúpele s kvalit-
nými službami poskytujú výborné možnosti na 
skĺbenie aktívneho oddychu, zábavy a liečby. 
Nezabudnuteľným zážitkom je večerný výhľad 
priamo z termálnej vody na nádherne osvetlené 
historické centrum mesta.
Győr sa oplatí prezrieť si aj ako peší turista. 
V rámci Maďarska je tretím najbohatším mes-
tom na historické pamiatky. Paláce v rôz-
nych slohoch, charakteristické rohové balkóny 
a rôzne sochy sú ako cesta rôznymi historic-
kými obdobiami. Barokové centrum mesta je 
skutočnou klenotnicou. Pozornosť tam priťa-
huje najmä impozantná dominanta mesta – 
neobaroková radnica. Z veže vysokej 59 met-
rov zaznejú každú hodinu ľudové 
piesne z oblasti Szigetköz. 
Széchenyiho námestie, 
považované za jedno 
z najkrajších námestí v 
strednej a východnej 

Győr, mesto  
nezabudnuteľných zážitkov

Pri návšteve Győru je náročné rozhodnúť  
sa pre určitý program. Na uľahčenie  

voľby sme vytvorili programový balíček 
s názvom Svet zážitkov v Győri, ktorý zavedie 

návštevníkov k najväčším atrakciám mesta. 
Popri tom si môžu vybrať z ponuky 11 hotelov 

a penziónov. Viac informácií na web stránke 
www.latogatokozpontgyor.hu.

Európe prešlo úplnou rekonštrukciou a v centre 
mesta pribudli aj terasy štýlových kaviarničiek. 
Pri prechádzke centrom mesta určite neobíďte 
na námestí Dunakapu „obľúbené zvieratko” 
mesta, Železného kohút a z tureckých dôb.  
V bazilike na brehu rieky Rába na Kapitulskom 
vŕšku je uložená prilba kráľa Svätého 
Ladislava, ktorá je popri Svätej Korune jed-
ným z najvýznamnejších cirkevných artefaktov 
v Maďarsku. 
Győr získal v roku 2010 titul Mesto maďar-
skej kultúry a davy ľudí tam prichádzajú 
počas celého roka na najrôznejšie podu-
jatia a festivaly. Hlavnou súčasťou kultúr-
neho života mesta je Festival štyroch ročných 
období, ale Győr je tiež vychýrený svo-
jím baletom, filharmóniou, národným divad-
lom, a tiež bábkovým divadlom Vaskakas 
(Železný kohút).
Do Győru majú dôvod prísť aj najmenší náv-
števníci. Festival detí tam pritiahne každý 
rok desaťtisíce detí z celého Maďarska, 
aj zahraničia. Ďalšou pýchou mesta je 
Zoopark Jánosa Xantusa, ktorý je každo-
ročne rozširovaný o nové a vzácne druhy 
zvierat. Interaktívne výstavné centrum 
Mobilis zas deťom priblíži vedu vo forme 
rôznych hier.



Zaostrené
na sirupy

Keď sme úspešne zvládli abecedu 
prípravy sirupov, môžeme postúpiť  
o úroveň vyššie a využiť ich pri varení.

dulový siru
p

dule
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suroviny: 10 zväzkov petržlenu – vňať, 1 zväzok mäty, 2 zväzky nových cibuliek,  
500 g paradajok, 200 g bulguru, 2 dl olivového oleja, 1 polievková lyžica soli, 1 lyžička  
čerstvo pomletého čierneho korenia, 3-4 strapcov nezrelého hrozna.

suroviny:  2 celé kuracie prsia, 2 polievkové lyžice sójovej omáčky, 1 dl olivového oleja,  
2 dl zázvorového sirupu, niekoľko strúčikov cesnaku, papričky čili, čerstvo pomleté čierne 

korenie, bobkový list, bazalka, uhorka, nová cibuľka, zelenina podľa vlastnej chuti.

info Š&e: verjus je prírodným okysľovadlom používaným v stredoveku, a tiež v dnešnej 
výberovej francúzskej kuchyni. ak z neho pripravíme väčšie množstvo, prilejme do fľaše 
trošku olivového oleja. verjus potom vydrží veľmi dlho. tabbouleh je jedlo pochádzajúce 
z Blízkeho východu a v jeho pôvodnej verzii silne dominuje petržlenová vňať. 

Tabbouleh (petržlenový šalát) so sirupom z hrozna
Príprava: 
1) petržlenovú vňať bez stoniek, mätu, paradajky a cibuľky pokrájame na veľmi malé kúsky 
2) bulgur uvaríme do mäkka podľa návodu na obale.  3) bulgur jemne zmiešame s čerstvou 
zeleninou, ochutíme soľou, čerstvým čiernym korením a polejeme olivovým olejom. má byť 
šťavnatý a trochu tečúci. 4) pôvodne sa tento typ šalátu dochucoval niekoľkými kvapkami 
citrónovej šťavy, ale teraz ho vyskúšame s verjusom (veržu), ktorý si pripravíme sami. postup 
je jednoduchý. vytlačíme šťavu z niekoľkých nezrelých – už šťavnatých, avšak ešte kyslých 
– strapcov hrozna. ak sú ešte príliš nezrelé a majú trpkú chuť, zamiešame do šťavy trochu 
medu a až potom pridáme k tabboulehu.

tip Š&e: Zázvorový sirup môžeme pripraviť aj sami, ak stredne veľký zázvor 
pokrájame a uvaríme v 7 dl vody osladenej 500 g cukru. Keď zázvor zmäkne, 

necháme sirup vychladnúť a potom do neho vytlačíme šťavu z citróna. Čím dlhšie 
necháme zázvor v cukrovej vode, tým bude sirup štipľavejší.

Kuracie prsia marinované v zázvorovom sirupe
Príprava:

1) celé kuracie prsia rozdelíme na polovičky a pripravíme marinádu. Do malého kera-
mického hrnca nalejeme sójovú omáčku, olej a zázvorový sirup, vidličkou dôkladne 

zamiešame a marináda je hotová. kuracie prsia v nej necháme odležať celú noc.  
2) ak by marináda celkom nezakryla kuracie prsia, prilejeme malé množstvo olivového 

oleja. na druhý deň vyberieme z chladničky.  3) na olivový olej dáme niekoľko strúči-
kov cesnaku, a keď sa opražia, dáme na ne plátky kuracieho mäsa spolu s marinádou 
4) na silnejšom plameni pražíme 5 minút, potom prilejeme malé množstvo vody a pri-
dáme bobkový list. zakryté dusíme 20-30 minút. 5) keď mäso zmäkne, vyberieme ho, 

nakrájame naň čerstvé štipľavé čili papričky. servírujeme s čerstvou zeleninou.

suroviny:  120 g masla, 170 g cukru, 2 vajcia, 2 bio limetky,  
170 g múky, 1 lyžička kypriacieho prášku, štipka soli, 4 poliev-
kové lyžice bieleho jogurtu, 100 g cukru, 4-5 kvetov bazy.

tip Š&e: ak by sme namiesto limetiek radi experimentovali s iným ovocím, 
skúsme pripraviť sirup aj z iných citrusových plodov, prípadne zmiešať rôzne 
druhy. Môžeme použiť aj mätu, jablká, zázvor, jahody…

Muffiny s bazovo-limetkovým sirupom
Príprava: 
1) vajce s cukrom vymiešame do hladka, pridáme roztopené maslo a kôru z jednej 
limetky 2) pridáme múku a kypriaci prášok na pečenie. ak vzniknú hrčky, preosejeme 
ich. pridáme jogurt, soľ a celé vymiešame do hladka.  3) krém rozdelíme do formy na 
pečenie muffinov a dáme na 30 minút do rúry predohriatej na 180°c. medzitým pripra-
víme bazovo-limetkový sirup. 4) Šťavu z limetiek vytlačíme a vložíme do nej bazové kvety 
oddelené od stebla. 5) po chvíli pridáme cukor a pomaly začneme zohrievať. keď štava 
zhustne na sirup, stiahneme z ohňa a scedíme kvety. 6) hotové muffiny uložíme do misky 
a polejeme bazovo-limetkovým sirupom. 

gastronómia
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Júnová programová ponuka 
pre celú rodinu.

Radegast Legendy 2015
nitrianske rudno, 19. – 20. 6. 2015

na jednom pódiu sa vystriedajú legendy ako tublatanka, 
lucie bílá, olympic, nedvědovci a rad ďalších českých  
a slovenských stálic: the paranoid, tomáš bezdeda, turbo, 
Dara rolins, majk spirit, alkehol, gladiátor, Ine kafe, peter 
cmorík, rytmus, moja reč. najväčším lákadlom však bude 
slávna švédska skupina europe, ktorá sa čoskoro vráti 
z ameriky, aby absolvovala šnúru po vybraných letných 
európskych festivaloch.
www.ticketportal.sk

Joseph Calleja
Bratislava, 16. 6. 2015

obdarený hlasom zlatého veku, ktorý zvádza  
k porovnaniam s legendárnymi spevákmi zo starších 

čias Jussim, björlingom, giglim či dokonca enricom 
carusom, maltský rodák Joseph calleja je označovaný 

za pravdepodobne najlepšieho lyrického tenoristu 
súčasnosti. Dodnes odspieval na svoj mladý vek 
neuveriteľných 28 hlavných úloh. v bratislave sa 

predstaví v sprievode slovenskej filharmónie pod 
vedením dirigenta rastislava Štúra.

www.ticketportal.sk

Topfest
piešťany, 26. – 28. 6. 2015

Dvanásty ročník rockového festivalu, ktorý tradične otvára prázdni-
novú festivalovú sezónu. slovenskú premiéru budú mať stále popu-
lárnejší hollywood undead, ale piešťanské letisko rozozvučia aj 
slávni twisted sister a ďalší zahraniční hostia ako arch enemy, Within 
temptation, the exploited, stratovarius, chelsea grin, texas In July.  
a samozrejme, domáce stálice ako Imt smile + lúčnica, Inekafe, hex, 
horkýže slíže, zoči voči, tublatanka, kryštof, smola a hrušky, korben 
Dallas, support lesbiens, heľenine oči.
www.ticketportal.sk

legendy

festival
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Ï

Ï
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čo ponúka
začiatok leta
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3 Sezóny v pekle
MaGic BoX

píše sa rok 1947. Ivan a Jana si 
naplno užívajú život v duchu hesla 
„nie je dôležité, čo bude zajtra, ale 
čo je teraz a ako silno ma dokážeš 
milovať“. vyhýbajú sa povinnosti pra-
covať, plánujú útek do paríža, živia 
sa drobnými krádežami. ale čo sa 
musí stať, sa stane.

paddington
MaGic BoX

kúzelné dobrodružstvo slušne vycho-
vaného medvedíka, ktorý sa vydal do 
londýna hľadať svoj domov. rodina 
brownových, ktorá mu ochotne 
ponúkne prístrešie, však rýchlo zistí, 
aký obrovský chaos môže taký malý 
medvedík narobiť.

Zva 12-28 Band
Šibenica frajerka

indies scope

Štvrtý, rýdzo autorský album 
autora piesní, gitaristu a spe-

váka norberta červenáka  
a jeho bluesovej kapely, ktorá osla-

vuje štvrť storočia svojej existencie. tradične pri-
náša drsné piesne o rôznych postavičkách z bežného 

života, plné humoru a nadhľadu.

Nocadeň
pozemskí astronauti
Warner Music

siedmy album známej košickej 
rockovej skupiny vznikal sedem rokov – cieľ, 
maximálna kvalita, však bol dosiahnutý. Jedna 
z najočakávanejších nahrávok roka je klasickou 
gitarovkou s moderným zvukom, ku ktorému 
prispel aj dvojnásobný držiteľ amerických cien 
grammy vlado meller.

9

9

knihy

Gérard Depardieu, Lionel Duroy
Jednoducho je to tak
vydavateľstvo XyZ

Drsná a prekvapivo otvorená osobná 
spoveď slávneho umelca jeho vlast-
nými slovami. od príbehu dieťaťa, ktoré 
sa takmer nenarodilo, ktoré vylúčili zo 
školy a ktoré nemá čo stratiť, pretože 
nič nemá, až po šokujúcu a spoločen-
sky neakceptovateľnú emigráciu.

Viliam Šimunek
Dávne Hriechy
slovart

mŕtvola psychiatra milana kondera sa 
nepochopiteľne našla v kancelárii jeho 
kolegu petra prekopa, ktorý bol v tom čase 
na dovolenke. problémom je, že žiadna stopa a ani 
indícia nespája tragédie v rodine prekopovcov so 
zavraždeným psychiatrom.

¿

¿

fil
m

Suri
asFK

Ďalší z dych vyrážajúcich filmov jedného z najlepších 
svetových tvorcov cestovateľských filmov pavla barabáša 
je mementom devastácie prírody a národov korporáciami. 
hranice štátov už pre ne nie sú prekážkou, čo pre ľudí 
znamená stratu reálnej možnosti rozhodovať o veciach 
v ich krajine. Donedávna izolovaný a slobodný etiópsky 
kmeň suri je odsúdený na vyhubenie, lebo pod jeho 
pastvinami našli ropu a zlato.
Dátum premiéry: 21. 6. 2015

kultúra
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vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu podniková a marketingová komunikácia, slovnaFt, a.s., vlčie hrdlo 1, 824 12 bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky 
- emailom na adresu magazin@slovnaft.sk do 22. júna 2015. z úspešných riešiteľov májovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: marcela kotrlu zo Šípkového, rastislava bombu 
z bardejova a borisa valášeka z myjavy. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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leta
Dotyk

Baran
21. marec – 21. apríl 

vašej túžbe vybrať sa na dovolenku hneď na 
začiatku mesiaca stoja v ceste neodkladné  
pracovné úlohy. nesmúťte. ak si na cestovanie  
zvolíte neskorší termín, budete sa na dovolenke  
cítiť oveľa príjemnejšie.

Býk
22. apríl – 21.máj 

najlepšie sa dobijete energiou v záhrade pri práci  
s kvetmi, či inými rastlinami. Je pravda, že nie každý 
býk má takéto možnosti, ale perfektnou voľbou 
môže byť aj horská turistika. 

Blíženci
22. máj – 21. jún 

ak ste to ešte neurobili, je čas zvoliť si nové hobby. 
venujte toto leto štúdiu niečoho nového a zaujíma-
vého. Dodá vám to celé more energie.  

Rak
22. jún – 21. júl

budete tráviť veľa času so svojou rodinou a blízkymi. 
ako človeku orientovanému na rodinné hodnoty vám 
to prinesie intenzívny pocit šťastia. Dostane sa vám 
veľa priazne, a tak sa budete cítiť ako v siedmom nebi. 

Lev
22. júl – 23. august 

v predchádzajúcom období ste mali trošku viac 
práce, ale prichádza čas oddychu. radi by ste  
cestovali? alebo sa len chcete vymaniť z pracovného 
stereotypu a nájsť vnútorný pokoj? nech si  
vyberiete čokoľvek, nedovoľte iným ovplyvňovať 
vaše rozhodnutia.

panna
24. august – 22. september 

po jarných mesiacoch naplnených intenzívnou prá-
cou teraz túžite po tichu a oddychu. v druhej polovici 
júna dostanete chuť na menšiu rekonštrukciu domu 
či bytu. bez obáv sa do nej pustite. 

Váhy
23. september – 22. október 

kým predchádzajúci mesiac ste sa nepretržite veno-
vali ľuďom blízkym vášmu srdcu, teraz sa zamerajte 
na seba. vaša finančná situácia je dobrá a môžete si 
dopriať trochu rozmaznávania.  

Škorpión
23. október – 22. november 

vaši blízki si vás vážia a dajú na vaše rady. momentálne 
vás obklopuje viac ľudí, než by ste želali, avšak teraz to 
pre vás nie je príliš únavné. víkendy ale venujte oddychu 
– zaslúžite si trochu pokoja.

Strelec
23. november – 22. december

najradšej by ste sa už v prvý deň leta vydali na cesty. 
ak máte možnosť, neváhajte, pobaľte sa a choďte. 
čakajú na vás zaujímavé zážitky a pomôžu vám 
dostať sa bližšie k svojej vlastnej duši. 

Kozorožec
23. december – 20. január 

leto nie je vaše úplne najobľúbenejšie ročné obdo-
bie, ale tento raz ho očakávate s radosťou. Do pop-
redia tento raz posuniete svoje zdravie a viac pohybu 
bude mať na váš organizmus priaznivý vplyv.

Vodnár
21. január – 19. február

Jún bude pre vás skvelým a veselým obdobím, 
ako keby ste absolvovali nepretržitú veľkú zábavu. 
využite svoju popularitu a zoznámte sa s novými 
ľuďmi. stredobodom pozornosti sa v každej spoloč-
nosti stane vaša originalita.  

Ryby
20. február – 20. marec 

ak sa vám v uplynulom mesiaci podarilo zbaviť 
nejakého zlého návyku, teraz sa už preukázateľne 
cítite lepšie. ak je táto výzva ešte len pred vami, 
nebojte sa jej. nemyslite na to, čoho sa musíte 
zrieknuť, ale na to, čo tým získate.

Konečne je tu a má pre nás prídel letných radovánok. niektorí 
z nás by sa najradšej vydali bez váhania na cesty, iných viac 
poteší sladké ničnerobenie, či pokoj ďaleko od civilizácie. 

liam 
neeson 
07. 06. 1952

naomi
campbell
22. 05. 1970

Johnny
Depp
09. 06. 1963

angelina 
Jolie 
04. 06. 1975

horoskop
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Vítame Vás v obci Kehidakustány. Naša obec sa 
nachádza v severnej časti Zalianskej župy, v údolí 
rieky Zala tiahnucim sa severojužným smerom. Obec, 
ktorá kedysi poskytla domov aj veľkému štátnikovi 
Ferencovi Deákovi, je dnes obľúbenou turistickou 
destináciou, ktorá si dodnes zachovala svoju pokoj-
nú, kľudnú atmosféru. Okrem širokej ponuky služieb 
liečebných kúpeľov je veľa možností na užitočné strávenie 
voľného času: rybolov, poľovanie, jazda na koňoch, návšteva 
stavaných pamiatok, a prechádzky na čerstvom vzduchu 
v nádhernom prírodnom prostredí s miernymi kopcami. 
Kvalitné reštaurácie obce a blízkych susedných dedín 
očakávajú návštevníkov so svojimi výbornými vínami a gast-
ronomickými špecialitami. Pýchou našej obce je niekdajší 
dom Ferenca Deáka (uhorský štátnik, „mudrc vlasti“) v ktorom 
je dnes zriadené múzeum a dom podujatí, a ktorý mu posky-
tol domov počas 46 rokov, od 1808 až do roku 1854. V týchto 
reformných rokoch takmer všetky významné osobnosti Uhorska 
navštívili obec Kehida. 
Milovníci prírody môžu navštíviť Deákovu studňu obklopenú peknými 
starými dubmi, hrabmi a bukmi, kde sa dostanú horskými chodníkmi.
Tento významný štátnik pri svojich prechádzkach prírodou sa zastavoval 
a oddychoval pri tomto prameni, ale existuje aj fáma, že počas svojho 
bývania v Kehide len odtiaľ dal pre seba priniesť vodu na pitie. Vodu je 
možné ochutnať, dodnes je pitná. Prameň je ukrytý pod kopu kameňov 
a vchod k nemu je uzavretý dverami vyrobenými z latiek. Hladina vody je 
o niečo nižšie od úrovne terénu, a veľmi opatrne je potrebné nakloniť sa 
nad ňu pri odbere vody. V susedstve Kehidakustánya sa nachádza dedin-
ka Kallósd. Tu sa nachádza jeden z piatich slnečných kostolov Maďarska. 
Kostol Svätej Anny v Kallósde je významnou pamiatkou aj na celoštátnej 
úrovni, a je dôležitým predstaviteľom okrúhlych kostolov vzniknutých v dobe 
Árpádovcov. Kvôli tejto stavbe vyhľadá mnoho turistov túto maličkú obec 
s menej než 100 obyvateľmi skrývajúcu sa v jednom z vedľajších údolí 
rieky Zala. Zaujímavosťou kostola je, že zvonka je členený polstĺpmi a 
v jeho vnútri sa nachádza šesť kabín na sedenie. Na chór zhotovený 
z dreva sa dostaneme schodmi zabudovanými do steny. Nemá žiadne 
zariadenie. Na jeho jednoduchom oltárnom obrázku je Svätá Anna, podľa 
ktorej je kostol pomenovaný.
Tu v údolí rieky Zala sa stavia stredisko Zalasprings Golf, ktoré bude 
najväčším a najmodernejším golfovým ihriskom v Strednej Európe. 
Ďalšie informácie: www.zalasprings.hu

Príďte k nám, a buďte naším hosťom v tomto nádhernom
prírodnom prostredí!

MILÍ NÁVŠTEVNÍCI!

Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és TDM szervezet

8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7.
E-mail: tdm@kehidakustany.hu

Kehidakustány

www.kehidakustany.hu
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cesta do európy
búrlivé oslavy si nakoniec užili futbalisti as trenčín a 
ich fanúšikovia, ktorí boli na popradskom futbalovom 
štadió ne v početnej prevahe. trenčania získali cennú tro-
fej po prvý raz a spolu s ňou aj vstupenku do futbalovej 
európy – postup do európskej ligy.

penaltový nervák
vo finálovom zápase slovnaFt cupu - slovenského 
pohára sa na štadióne ntc v poprade pred 3500 divákmi 
stretla vyrovnaná dvojica mužstiev. predpovedať výsledok 
bolo takmer nemožné. v úvode zápasu sa ujalo vedenia 
mužstvo zo záhoria, keď si nešťastným tečovaním stre-
lil “vlastenca” pravý obranca čögley. trenčania sa zakti-
vizovali a vyrovnali presným zásahom legionára z nigérie 
Ibrahima rabia. množstvo energie, ktoré vkladali do kaž-
dého zákroku, však zostalo v riadnom hracom čase nevy-
užité a zápas ukončili kluby nerozhodným skóre 2:2.  
ani v predĺžení sa finalistom nepodarilo rozhodnúť, kto 
bude majiteľom trofeje. nasledoval penaltový rozstrel, 
ktorý dvihol divákov zo sedadiel. nakoniec rozhodol  
kanonier rundič, keď zaknihoval historické víťazstvo  

pre as trenčín. spolu so slovnaFt 
cupom inkasovali trenčania 50 tisíc 
eur. nasledovali búrlivé oslavy vo fan-
tastickej atmosfére, ktoré korunovali 
vydarený ročník pohárovej súťaže. 

nový model sa odsvedčil
slovnaFt cup má od tohto ročníka nový model.  
cieľom slovenského futbalového zväzu (sFz) bolo zat-
raktívnenie a rozšírenie pohárového futbalu aj do nižších 
súťaží v rámci regiónov, keď v súťaži hralo takmer 180 
klubov. na záver ročníka možno povedať len toľko,  
že cieľ vrchovato splnili.

Infarktová dráma. Taký bol májový finálový 
zápas najvyššej pohárovej súťaže SlovnAFt 
Cup 2014/2015 medzi klubmi AS trenčín  
a FK Senica. Do regulárneho konca zápasu sa 
o víťazovi nerozhodlo a po remízovom stave 
2:2 nasledovali penalty. 

víťazi za posledných päť rokov
2015:  as trenčín - Fk senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1),  

3:2 v rozstrele z 11 m 
2014: slovan bratislava - mFk koŠIce 1:2 (1:1) 
2013: mŠk Žilina - Šk slovan bratIslava 0:2 (0:1) 
2012: Fk senica - mŠk ŽIlIna 2:3 pp (2:2, 1:1) 
2011:  Šk slovan bratIslava - mŠk Žilina 3:3 (1:2, 2:2)  

po predĺžení, na pok. kopy 5:4

Trofej zdvihli
nad hlavu Trenčania

podporujeme
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