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Počúvame hlas 
zákazníka

využite aj vy, že Slovnaft ako prvá sieť čerpa
cích staníc na Slovensku umožňuje motoris
tom hodnotiť svoje služby. cez mobilnú apli
káciu Staffino sa môžete vyjadriť k hociktorej 
z 213 čerpacích staníc Slovnaft. veľmi uži
točná bude pre nás spätná väzba od zákazní
kov prvých jedenástich čerpacích staníc, kde 
ponúkame nový sortiment čerstvého rýchleho 
občerstvenia.  
S aplikáciou Staffino môžete tiež vyhrať, pre
tože každý týždeň sa majiteľom palivovej karty 
v hodnote 20 eur stáva jeden vyžrebovaný 
hodnotiteľ. tvárou titulnej strany je najobľú
benejší športový komentátor marcel merčiak. 
Držiteľ viacerých ocenení oto (osobnosť 
televíznej obrazovky) pôsobí vo verejnopráv
nej rtvS a za svoju popularitu vďačí rozsiah
lym vedomostiam nielen z oblasti športu. 
komentuje najmä hokej, futbal a biatlon, ale 
jeho srdcovou záležitosťou je zelený futba
lový trávnik. v rozhovore sa dozviete, čo hovorí 
tento skúsený športový moderátor na súčasné 
futbalové reprezentačné mužstvo.

prajem vám príjemné čítanie.
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automobilky nemajú uhorkovú sezónu. aj pred 
blížiacim sa letom tvrdo pracujú na tom, aby si  
v ostrom konkurenčnom boji udržali sympatie  
a priazeň zákazníkov. inovácie, štúdiové vozidlá, 
veľkolepé plány, ale aj hra na city – to všetko majú 
vo svojom arzenáli, aby presvedčili, že práve ich 
značka je tá pravá.

radosť zo života

Tivoli je tu
aj na európske trhy dorazilo malé vkusné Suv vozidlo od Ssangyongu s náz

vom tivoli. Jeho dizajn si uchoval jedinečné línie tejto značky, avšak pre 
európskych zákazníkov má oveľa prijateľnejšiu podobu, než v prípade pred
chádzajúcich modelov. tivoli dostal pod kapotu novo vyvinuté motory a pre

vodovky, pričom 1,6 litrové benzínové a dieselové motory bez problémov 
spĺňajú predpisy normy euro 6. navyše, táto juhokórejská novinka sa pribli

žuje k špičke svojej kategórie aj veľkorysou výbavou.

Znovu hippiesbus?

Elektrický Woodstock
v uplynulých rokoch automobilka volkswagen opakovane uvažovala o tom, 

že vzkriesi ideu legendárneho hipisáckeho autobusu t1 v podobe retro 
modelu. na autosalóne v new yorku člen vedenia automobilky, Dr. heinz

Jakob neusser znovu potvrdil, že čoskoro sa môže objaviť autobus capter  
s karosériou pripomínajúcou svojho legendárneho predchodcu. na rozdiel 

od neho však bude mať namontovaný moderný elektrický pohon.

polovičný úspech

Cieľom je celý svet 
cadillac sa nebojí snívať. Stratégovia americkej automo
bilky znovu rozmýšľajú o tom, že svoj nový, s veľkou sta
rostlivosťou vyvinutý model ct6 pošlú do celého sveta. 
netaja sa ani tým, že ich zámerom je v prvom rade pora
ziť vozidlá prémiovej kategórie, vyrábané nemeckými auto
mobilkami – najmä však mercedes S. hoci je cadillac ct6 
po technickej a dizajnovej stránke veľmi sľubný, dieselový, 
resp. hybridný pohon v ponuke výrobcu zatiaľ chýba.

●➜ Dospelý

●➜ Americký

●➜ večne mladý

●➜ Priateľ rodiny

●➜ nový svet

Búrlivý
vietor
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je suverénnejší

Mrzutý tiger 
automobilka kia predstavila na autosalóne v juhokórej
skom Soule predzvesť dizajnu svojich budúcich modelov. 
v prípade štvordverového vozidla so šikmou zadnou čas
ťou a názvom novo, konštruktéri ohraničili prednú časť, 
pripomínajúcu tigriu hlavu, dynamickými, až takmer agre
sívnymi líniami. v motorovom priestore pracuje 1,6 litrový 
benzínový turbomotor s cvt prevodovkou. výrobca však 
vyhlasuje, že novo je iba štúdiové vozidlo a neplánuje ho 
rozvíjať do sériovej výroby.

Botoxovaný

Večná galaxia 
uvedením vozidiel Ford mondeo na trh musí nutne podstúpiť 
redizajn aj sedemmiestny Ford. zovňajšok modelu galaxy len 

zľahka prispôsobili novej identite značky, ale v jeho interiéri sa 
udiali veľké zmeny. S ohľadom na charakter 

vozidla bol prepracovaný systém seda
diel. päť zadných sedadiel je možné 
zložiť stlačením jediného tlačidla aj 

od batožinového priestoru.

kráTkE sPráVy
Mosley sa obáva

exprezident medzinárodného automobi
lového zväzu, max mosley pred pretekmi 
Formuly1 v Číne vyjadril obavy. podľa jeho 
názoru, ak sa príjmy nerozdelia medzi 
tímami v rovnakej miere a vynakladajú sa 
príliš vysoké sumy na rozvoj vozidiel, môže 
to viesť ku kolapsu tohto športu.

Aj pre Bentley
na motory veľkých Suv vozidiel automo
bilky audi bude primontované turbodú
chadlo vybavené elektrickým kompre
sorom. vďaka tomuto vylepšeniu môže 
športová verzia modelu SQ7, ktorá by sa 
mala dostať na trh v roku 2016, dosiah
nuť až 400 koňový výkon. podľa doteraj
ších správ bude toto riešenie využívať 
aj super terénne auto bentayga z dielne 
automobilky bentley.
 
i3 na Amazone
v Japonsku prišli so zaujímavým nápa
dom – novinku i3 od bmW s elektrickým 
pohonom ponúkajú na predaj na strán
kach webshopu amazon. u firmy, ktorá 
sa vypracovala na veľkopodnik pros
tredníctvom online predaja kníh a cD, 
sa dnes dá kúpiť všetko. prečo by mali 
chýbať práve autá? navyše, zákazníci si 
na stránkach amazonu môžu vyskladať 
„svoje“ bmW pomocou konfigurátora.

Puritánsky Boxster
automobilka porsche znovu uvedie na 
trh zjednodušenú verziu svojho modelu 
boxster. z vozidla nazvaného Spyder vyne
chajú takmer celú extra výbavu zvyšujúcu 
pohodlie, vrátane elektricky otvárateľ
nej strechy. motívom okresávania kom
fortu nie je snaha o znižovanie nákladov. 
cieľom je, aby si vlastnosti automobilu 
– zníženého o 20 mm a postaveného na 
pevnejších pružinách – mohli plne užívať 
majitelia posadnutí vysokou rýchlosťou.

správy o autách
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Kompaktná kategória vozidiel je najúspešnejším 
segmentom v celej európe. silnou trojicou, súperiacou 
o priazeň zákazníka, sú opel astra, Citroën C4 a Ford 
Focus, ktorý nedávno podstúpil výraznejší facelift.

najpopulárnejší
segment Úspešné modely  

z kompaktnej kategórie

Citroën C4 – Francúzske pohodlie
Druhá generácia c4 vstúpila do povedomia verejnosti v roku 2010 

na parížskom autosalóne a na tomto významnom podujatí automo
bilka predstavila aj jeho vynovenú verziu. ponukou miest a batoži
novým priestorom už takmer pripomína vyššiu kategóriu. Sedadlá 
sú komfortné a konštruktéri kládli dôraz aj na celkový pocit kva
lity. popri tom sa model zaradil na popredné miesto aj v oblasti 
bezpečnosti. v hodnotení euro ncap dosiahol v prípade dospe
lých cestujúcich 90percentnú úroveň a u detí 85 percent. výbava 

auta je rozšírená o asistenta rozjazdu do kopca a senzory na moni
torovanie hluchých miest za vozidlom.

opel astra – Zostala vo forme
astra štvrtej generácie je na trhu od roku 2009 a facelift pod
stúpila v strede výrobného cyklu modelu v roku 2012. Súčasný 

typ síce spomedzi početných predstaviteľov kompaktného seg
mentu nevyčnieva, avšak jeho dizajn a technológia pôsobia 
veľmi sviežo. adaptívne zavesenie karosérie Flexride umož
ňuje tri rôzne, vopred nastaviteľné režimy prevádzky, ktorými 
je možné prispôsobiť auto podmienkam premávky a charak
teru cesty. vo voliteľnej vývabe modelu opel astra sú inteli

gentné svetlá aFl, ktoré sa automaticky prispôsobia podmien
kam cesty a svetelným pomerom.

Ford Focus – svetové auto
tretia generácia Fordu Focus, vyrábaná od roku 2010, je doslova sveto
vým autom, pretože je dostupná prakticky v rovnakej forme a s rovna
kým technickým obsahom na každom kontinente. modernizácia auta 
priniesla popri úpravách zovňajšku aj prehľadnejšiu prístrojovú dosku 
a omnoho tichší interiér. zážitok z dynamickej jazdy, charakteristický 
pre značku Ford Focus, však zostal zachovaný a nezhoršila sa ani jeho 
výnimočná stabilita. ponuka miesta v prednej časti je veľkorysá,  
vzadu priemerná a na úrovni segmentu zostal aj batožinový priestor.  
Do Focusu sa dajú objednať mnohé asistentské systémy, ako napr. sle
dovanie dopravy v priečnom smere pri cúvaní, inovovaný parkovací 
asistent a automatická núdzová brzda.

svet áut
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opel astra
Dĺžka  .......................................... 4419 mm
šírka  .......................................... 1814 mm
výška  ......................................... 1510 mm
vzdialenosť náprav  .................  2685 mm
Batožinový priestor  ....  370/1235 litrový
motor  ...........  5 benzínových, 4 dieselové
výkon  .......................................  100195 k
priemerná spotreba  ....  3,77,4 l/100 km
Zákl. cena (s DpH)   ....  14.99025.395 eur

Dizajn
astra je na trhu už skoro šesť rokov, no 
jej dizajn vôbec nepôsobí staromódne. 
pre športový vzhľad auta sú určujúce 
špeciálne svetlomety, ploché čelné sklo, 
mierny oblúk strechy a bočné hrany cha
rakteristické pre túto značku. 

výbava
okrem 5 úrovní výbavy (Selection, enjoy, 
Drive, cosmo a biturbo) ponúka auto
mobilka aj špeciálne edície. Do výbavy 
vozidla business edition patrí napríklad 
aj klimatizácia, centrálne uzamykanie, 
stabilizátor jazdy (eSp), štyri airbagy, svet
lomety do hmly, palubný počítač, audio 
systém a systém kontroly tlaku  
v pneumatikách.

Motor
ponuku benzínových motorov tvorí päť 
verzií motorov ecotec 1,4, resp. 1,6  
s výkonmi v rozsahu od 100 až 170 koní.  
v ponuke dieselových motorov je 1,6 
cDti (so 110 a 136 koňovým výkonom), 
resp. 165 a 195 koňové verzie 2,0 litro
vého agregátu.

Citroën C4
Dĺžka  .........................................  4329 mm
šírka  .......................................... 1789 mm
výška  ......................................... 1491 mm
vzdialenosť náprav  .................  2608 mm
Batožinový priestor  ....  380/1183 litrový
motor  ...............  2 benzínové, 2 dieselové
výkon  .......................................... 90120 k
priemerná spotreba  ... 3,86,2 l/100 km
Zákl. cena (s DpH)   ....  13.39218.848 eur

Dizajn
Sérii DS prináleží v rámci značky extrava
gantnejší dizajn, kým modely zaradené do 
série c sú o niečo strohejšie a skromnej
šie. model c4 dostal denné svetlá leD, 
prekreslené svetlomety a niekoľko nových 
diskov. v interiéri nájdeme podstatne 
vypracovanejšiu prístrojovú dosku. 

výbava
vozidlo dostupné v štyroch úrovniach 
(live, Feel, Feel edition a Shine) má  
v základnej cene šesť airbagov, eSp sys
tém prepojený s asistentom rozjazdu do 
kopca, klimatizáciu a kontrola tlaku v pne
umatikách. multifunkčný kožený volant je 
dostupný od druhej úrovne výbavy, kým 
dvojzónový systém klimatizácie od tretej 
úrovne. Dotykový displej voliteľného sys
tému infotainment má 7 palcový rozmer.

Motor
pri tomto modeli sú na výber 2 benzínové 
a 2 dieselové motory. motor 1.4 vti má 
95 koní, motor 1.6 vti 120 koní, kým die
selový motor 1.6 hDi je možné objednať 
v 90, resp. 115 koňovom prevedení.

Ford Focus
Dĺžka  .........................................  4360 mm
šírka  .........................................  1823 mm
výška  ........................................  1484 mm
vzdialenosť náprav  .................  2648 mm
Batožinový priestor  ....  363/1262 litrový
motor  ...............  4 benzínové, 3 dieselové
výkon  .......................................... 95150 k
priemerná spotreba  ... 4,06,3 l/100 km
Zákl. cena (s DpH)   ....  16.45022.200 eur

Dizajn
Focus pokračuje v dynamickým štýle 
dizajnu, ktorý je rovnaký u všetkých áut 
na celom svete. pre celkový výzor auto
mobilu je spredu určujúca charakteris
tická mriežka chladiča a zboku strmá 
stredová línia. 

výbava
popri bohatej základnej výbave (progra
movateľný kľúč mykey, štartovanie bez tla
čidla, klimatizácia, multifunkčný volant 
nastaviteľný v 4 smeroch) je dlhý aj zoznam 
voliteľnej výbavy. k Focusu je možné objed
nať vyhrievanie sedadiel aj volantu, či sys
tém infotainment s hlasovým ovládaním  
a 8 palcovým dotykovým displejom.

Motor
1,0 litrový motor ecoboost je dostupný v 
100, resp. 125 koňovej verzii. Do ponuky 
benzínových motorov patrí aj 150 koňový 
1.5 ecoboost a klasický, 125 koňový,  
1,6 litrový motor. v ponuke dieselových 
motorov je 1,6 litrový tDci v 95 a 115 
koňovej verzii, ako aj 2,0 litrový a 150 
koňový motor.

svet áut
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možno sa aj vám stalo, že keď ste po dlhšom 
čase znovu zapli klimatizáciu, v interiéri sa rozší
ril nepríjemný zápach. Dôvod je jednoduchý. pod 
vplyvom vlhkosti kondenzuje počas zimy v sys

téme voda, ktorá je živnou pôdou pre vznik bakté
rií. okrem nepríjemného zápachu môžu mať nepriaz

nivý vplyv na zdravie posádky auta. 

Vyc̆istenie klimatizácie v domá-
cich podmienkach
aby sme predišli problémom, je užitočné spustiť kli
matizáciu na krátky čas každé dva týždne, aj keby 
sme ju pre chladné počasie normálne nepoužili. ani 
to však nenahradí jej každoročné vyčistenie, ktoré 
môžeme urobiť aj v domácich podmienkach. prvým 
krokom je kontrola peľového filtra. ak je to potrebné, 
vymeňme ho. na tento úkon nepotrebujeme odbor
níka, zvládneme to aj sami. 
Spomedzi čistiacich prostriedkov dostupných  
v obchodoch je najvýhodnejšie používanie plyno
vého spreja, ktorý sa podobá dymovnici. klimatizačné 
zariadenie najprv zapneme na plný výkon a potom 
prepneme na vnútornú cirkuláciu vzduchu. Sprej 
umiestnime do interiéru (najlepšie na pravé predné 
sedadlo), aktivujeme na ňom špeciálnu rozstrekova
ciu hlavicu, rýchlo zatvoríme dvere a počkáme, kým 
sa sprej úplne vyprázdni a zaplní interiér. potom poč
káme 10 minút, aby dezinfekčný plyn vyplnil celý kli
matizačný systém a interiér dobre vyvetráme. 
Druhým spôsobom „domácej“ dezinfekcie je pou
žívanie čistiacej peny. asi polovicu nastriekame do 
dutiny sacieho otvoru vzduchu (nachádza sa za peľo
vým filtrom), kým zvyšok nastriekame do vetracích 
otvorov v interiéri. po štvrťhodinovom pôsobení peny 
auto dôkladne vyvetráme a po naštartovaní motora 

necháme bežať klimatizáciu dovtedy, kým sa všetka 
pena vyparí. táto metóda je síce veľmi účinná, avšak 
jednou z jej nevýhod je, že ak sa pena premení na 
tekutinu, môže zničiť elektroniku, napríklad audio 
zariadenie.

Profesionálne ošetrenie
obrátiť sa na firmy špecializované na čistenie klima
tizačných zariadení znamená síce vyššie náklady, 
avšak tieto firmy dokážu vykonať prácu kvalitnejšie, 
než spreje pre domácu údržbu.
Jednou z týchto profi metód je ozónové čiste
nie, ktoré – nakoľko je ozón šesťtisíckrát účinnej
šou dezinfekčnou látkou než chlór – poskytne dobrú 
ochranu pred vírusmi, plesňami a baktériami. navyše, 
ozón nie je chemikália a nezanecháva vo vozidle škod
livé látky. 
Dobrým riešením je aj čistenie pomocou ultrazvuku. 
Účinná látka zaručene vyplní celý systém a vytvorí 
tenkú vrstvu, ktorá bráni rozmnožovaniu baktérií. 
treťou metódou je priame čistenie. Účinná látka sa  
v tomto prípade vďaka vysokému tlaku dostane všade 
a odstráni nečistoty z povrchov.

udržiavajme klimatizáciu  
v dobrom stave

ani na toto nezabudnite!

ak pôjdete do servisu, nechajte 
si skontrolovať aj to, koľko plynu 
máte v nádrži klimatizačného zaria
denia. ak je to potrebné, dajte plyn 
doplniť. v opačnom prípade zap
nutá klimatizácia zbytočne zvýši 
spotrebu vozidla.

s príchodom teplého počasia zapíname  
v aute čoraz častejšie klimatizáciu.  
Zle fungujúca klimatizačná jednotka však 
môže poškodzovať zdravie. Nezabúdajme 
preto na jej pravidelnú údržbu.

klímaZdravá
tipy a rady
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najlepšia

+ tipy

Nech je to tvoja

SóstóZOO – Najvzrušujúcejší zoopark Maďarska, kde  
môžeš zažiť cestu okolo Zeme!
Predstav si krásny dubový les, v hĺbke ktorého ťa čaká 
zoopark, v ktorom sú levy, tigre, zebry, a môžeš tu vidieť aj 
nádhernú vodnú šou s tuleňmi. V oceanáriu plávajú žraloky 
a raje spolu s pestrofarebnými rybami. Exotické rastliny  
a vtáky ťa prenesú do ďalekých krajín.

Ak myslíš na dovolenku, tak vo východnej  
časti susedného Maďarska, v meste Nyíregyháza, 
čakajú na teba kúzelné zážitky. 

Zážitkové a parkové kúpalisko Aquarius  
– Objav kúpele zážitkov!
Regenerácia, liečba, Ostrov pokladov, kamikaze šmýkačka, 
bazén s vlnobitím – každá veková skupina si nájde pre seba 
vhodnú zábavu. V parkovom kúpalisku ťa čaká poolbar, a v 
parku s tobogánmi veľa adrenalínu. Liečivá voda a masáže 
sú perfektným zavŕšením skvelého dňa.

Dedinské múzeum v Sóstó – Zvláštny svet dávnych 
čias, ľudových tradícií a vidieckeho staviteľstva
Môžeš ochutnať domáce jedlá upečené v peci, a pri 
predstavení ľudových tradícií môžeš byť aj ty súčasťou 
dávneho sveta tradičných dedinských sviatkov.

Dobrodružný park v Nyíregyháze
Ak máš rád dobrodružstvá, odporúčame ti vyskúšať lanovú 
trať pozostávajúcu zo 100 zastávok v lese v Sóstó.
Ak si dostal chuť poznať tento zázračný les a 
tajomstvá, ktoré skrýva, očakávame ťa v mestskej časti 
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő.

Pre ľudí, ktorí milujú pohyb: peši, alebo  
na bicykli na korze Kneipp
Pre najmenších: Palác z kociek – interaktívny  
dom Lego na hranie
Pre milovníkov prírody: prechádzky  
v Botanickej záhrade
Pre labužníkov: značkové pálenky a vidiecke jedlá

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.  
www.nyiregyhaza.info.hu

Nyíregyháza

HU
rO

Sk

Zázraky
Nyíregyházi!

SÓSTÓ ZOO



bmW je dnes synonymom športovej jazdy a prémiovej kva
lity. boli však časy, keď bavorský výrobca doslova bojo
val o prežitie. Firma, ktorá sa vyprofilovala ako producent 
lietadlových motorov a pokračovala výrobou motocyklov, 
prvýkrát zakúpila licenciu na výrobu automobilov v roku 
1927. Svoje logo pripevnila na britský model austin 7.  

šanca na prežitie
po modeli bmW Dixi nasledovala výroba výkonných špor
tových áut, avšak v nemecku po druhej svetovej vojne 

nebol veľký dopyt ani po autách, ani po moto
cykloch. motorizáciu dokaličenej strednej vrs

tvy zabezpečovali najmä malé autá, väčši
nou jedno až dvojmiestne mikroautá. 

automobilka bmW pochopila, že toto 
je jediná šanca na zvýšenie výroby 

a záchranu firmy. aby sa výroba 
rozbehla čo najskôr, bmW opäť 

kúpila hotový model. bol ním malý taliansky automobil iSo 
isetta. vyrábala ho firma renzo rivolta, ktorá sa pôvodne 
zaoberala výrobou chladničiek. Drobček mal premiéru 
v roku 1953 a na trh sa dostalo približne 1000 kusov. 
o rok neskôr už automobilka bmW kúpila všetky práva 
na výrobu a aj značnú časť vybavenia závodu. aby sa do 
auta zmestil nový nemecký motor, nemeckí inžinieri prero
bili technické základy vozidla. už v roku 1955 predstavila 
automobilka bmW na Frankfurtskom autosalóne vynovený 
model pod názvom bmW isetta 250.

vzniklo z núdze, no napriek tomu sa považuje 
za záchrancu značky BMW. Z isetty,  šikovného 
malého auta z 50. rokov, sa stala módna ikona, 
ktorá ovplyvnila štýl svojich nasledovníkov.

História automobilu 
BMW isetta

Hrdina popkultúry
auto bmW isetta sa už pri svojom 

nástupe stalo štýlovou ikonou, a 
neskôr sa objavilo vo viacerých fil
moch a televíznych seriáloch. pre 

deti môže byť známe z úspešného 
kresleného filmu autá, v ktorom bol 

jeden z „hercov“ – guido nakres
lený podľa isetty. milovníkom hudby 

môže byť auto povedomé v spoji
tosti s hudobnou skupinou Depeche 

mode, pretože sa objavilo vo viace
rých klipoch tejto britskej kapely.

išlo vajce 
na vandrovku

automobilová história
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je menšia, než vzdialenosť náprav volkswagenu up, ktoré 
rozhodne nemožno považovať za veľké auto) bola 360 
kilogramov, a tak na jeho pohon úplne postačoval jedno
valcový, 250 ccm motor. táto pohonná jednotka prevzatá 
z motocyklov mala 12 koní. neskôr, vo verzii bmW isetta 
300, už malo autíčko 300 ccm a aj jeho výkon narás
tol o jednu konskú silu. maximálna rýchlosť 85 km/h sa 

síce nezmenila, ale zvýšený krútiaci moment zväčše
ného motora sa dal dobre využiť na svahoch, ktorých 

prekonanie bolo pre malé auto problémom. isetta 
sa spočiatku vyrábala v trojkolesovej ver

zii, s jediným malým kolesom vzadu, ale 
v záujme väčšej stability auto čoskoro 
dostalo ďalšie zadné koleso. zadné 
kolesá však boli naďalej umiestnené 
viac dovnútra, než predné.
automobilka bmW sa snažila vyžmý
kať z isetty maximum. v rokoch 1957 
až 1959 vyrobila aj štvormiestnu ver

ziu s názvom bmW 600, tá však rýchlo 
prepustila miesto klasickej limuzíne bmW 

700. Úspech limuzíny situáciu firmy stabilizo
val, ale maličká bmW isetta sa vyrábala ďalšie tri 

roky. celkove zišlo z pásu 161 728 kusov a isetta 
si dodnes udržiava pozíciu najobľúbenejšieho 

vozidla v celej histórii automobilky.

obľúbený model 
zberateľov

bmW isetta stála len o 
málo viac ako motocykel 
bmW. zachovalé kusy sa 
stali medzi zberateľmi veľmi 
obľúbené. Jeden z precízne 
zrekonštruovaných kusov 
sa na dražbe spoločnosti 
rm auctions v uSa predal 
za 55 tisíc dolárov.

Ťarbavé kolesá
Dizajn automobilu pôsobil prekvapujúco a údiv sa ešte 
vystupňoval, keď obdivovatelia objavili na ťarbavom 
autíčku dobre známy bielomodrý emblém. Druhým vysta
veným modelom nemcov s rovnakým emblémom bol totiž 
luxusný sedan bmW 502, nazývaný aj barokový anjel. 
vedľa neho skromne stála isetta, ktorá čoskoro dostala 
prezývku kotúľajúce sa vajíčko. na tomto modeli najviac 
upútalo riešenie dverí. Jediným vstupným priestorom bola 
predná časť otvárajúca sa do boku, cez ktorý sa dvaja 
cestujúci dostali do prekvapujúco priestranného interiéru. 
vlastná hmotnosť autíčka dlhého len 2,25 m (táto dĺžka 

automobilová história
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facelift nový Ford Mondeo 
Combi tDCi

kombík sme testovali s richardom reicherom, vodi
čom z povolania. „Jazdím na dlhých trasách po 
Európe a často prepravujem manažérov alebo ľudí, 
ktorí si potrpia na príjemné cestovanie. Bol som zve-
davý, či by bolo nové Mondeo schopné splniť ich oča-
kávania,“ hovorí richard.

Dizajn a vnútorné vybavenie
keď hovoríme o novom mondeu, treba povedať, že v 
porovnaní s jeho predchodcom nejde o totálnu zmenu. 
každopádne model podstúpil viac, než len nejaký face
lift. ako prvé si všetci všimnú výraznú prednú masku 
á la aston martin. túto charakteristickú líniu razí Ford 
aj pri ostatných modeloch, medzi ktoré sa zaradilo aj 
nové mondeo. tvarovo je vozidlo veľmi elegantné, ale 
dizajnéri sa spoľahli na istotu a nepúšťali sa bezhlavo 
do obmeny toho, čo doteraz fungovalo bez problémov. 

„Na displeji prístrojovej dosky dostáva vodič veľa infor-
mácií naraz, čo môže byť spočiatku mätúce, ale všetko 
sa dá nastaviť podľa priania, čo je veľká výhoda. Veľký 
osempalcový displej stredovému panelu doslova domi-
nuje, pod ním zostali už iba základné tlačidlá na ovlá-
danie teploty a vzduchu. Tento systém pôsobí veľmi 
logicky. Dávno som nevidel takýto dobre usporia-
daný stredný panel. Trochu sa mi nepozdávala rých-
losť reakcie kapacitného displeja a pomyselné body by 
mal model strhnuté aj za to, že ho treba stláčať naozaj 
silno“, konštatuje richard.  

jazdné vlastnosti
mondeo bolo vždy synonymom auta s vynikajúcimi 
jazdnými vlastnosťami. na tom sa nič nezmenilo ani 
pri novom modeli. „Prvá vec, ktorú šofér zaregistruje, 
je vynikajúce odhlučnenie interiéru. Napriek tomu, že 
testované auto malo dieselový agregát, motor sme 
takmer nepočuli. Dvojlitrový TDCI motor s automatic-
kou prevodovkou funguje vynikajúco, ale zaujímavá by 

viac než

Nechal na seba dlho čakať. v usa sa síce objavil už minulý rok, 
avšak u nás sa jeho premiéra – ak nerátame výstavné kusy na 
autosalónoch – presunula až na rok 2015. mondeo patrí vo svojej 
kategórii medzi najúspešnejšie modely a my sme mali možnosť 
vyskúšať jeho kombi verziu medzi prvými. 

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
parkovací asistent so snímačmi vpredu a vzadu, 
elektrické vyhrievanie čelného skla "Quickclear", 
adaptívne Full leD svetlomety so systémom Ford 
Dynamic leD, dažďový senzor + monochromatické 
vnútorné spätné zrkadlo, bezkľúčové zamykanie 
keyFree vrátane štartovania tlačidlom Fordpower, 
elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, 
elektricky vyhrievaný kožený volant, systém 
automatického prepínania stretávacích a diaľkových 
svetlometov, multifunkčný 8,0" dotykový farebný 
informačný displej, SD navigačný systém

mohla byť aj jeho silnejšia verzia, ktorá by si možno 
ešte lepšie rozumela s automatom. Na diaľnicu však 
táto kombinácia úplne stačí“, hovorí richard. nové 
mondeo je mohutný kus a cítiť to aj na cestách. Sedí 
veľmi stabilne, aj v zákrutách. podvozok bol u mondea 
vždy jednou z najlepších vecí a nie je tomu inak ani 
teraz. na toto auto sa dá spoľahnúť špeciálne v zákru
tách. na dlhé trasy je tiež komfortné, dostatok miesta 
má nielen vodič a spolusediaci, ale aj zadný rad.  
z noviniek treba určite spomenúť nové leD svetlá v 
automatickom režime, ktoré celkom dobre reagujú na 
rýchlosť, zákruty, aj protiidúce autá. auto „cíti“ aj po u
ličné osvetlenie a riadenie osvecovania sa stalo vedou. 

sumár
nové mondeo môže bez akýchkoľvek problémov  
konkurovať nemeckým značkám a v mnohých testoch 
je porovnávaný s novým passatom. my sme s ním boli 
mimoriadne spokojní a tešíme sa na ďalšie novinky, 
napríklad na hybridný model.

motor: Dieselový preplňovaný štvorvalec
objem valcov: 1997 cm3

maximálny výkon: 110 kW (150 k)/3500 ot
maximálny krútiaci moment: 350 nm/20002500 ot
Dĺžka/šírka/výška: 4 867/1 911/1501 mm
rázvor: 2 805  mm
najvyššia rýchlosť: 213 km/h
zrýchlenie (0100 km/h): 9,9 s
priemerná spotreba: 4,8 /100 km
meranie Š&e: 6,5 l/100 km 
cena modelu od: 22 980 euro s Dph
cena skúšaného modelu: 32 180 euro s Dph

Odporúčame
MOL Dynamic Star 5W-30

Nový Ford mondeo 
Combi tDCi

čitateľský test
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Som srdcom 
futbalista
je najlepším športovým moderátorom na 
slovensku. Z jeho komentátorských perál sa stali 
citáty a ich autor sa medzi televíznymi divákmi teší 
mimoriadnej obľube. Dokáže bravúrne komentovať 
nielen futbal či biatlon, ale aj športový zápas 
slimákov. marcel merčiak.

hokej je fenomenálny šport,  
ale ja som futbalista a túžim po tom, 
aby sa Slovensko raz presadilo  
vo futbalovom svete.

tváre z obálky
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štýl&elán: Odkedy ste vedeli, že sa chcete stať novi-
nárom? Bol to váš detský sen?
marcel merčiak: už ako desaťročný som jedno z na
čne vedel, že chcem byť komentátorom. vedel  
som aj to, že potrebujem vyštudovať žurnalistiku.  
v tom čase bola iba jedna takáto škola. novinárčina 
patrila pod Filozofickú fakultu univerzity komenského 
v bratislave, takže som išiel priamo za svojím cieľom.

š&e.: V novinárskej branži je dnes vernosť jednému 
zamestnávateľovi zriedkavá. Vy ste však dve desaťro-
čia verný verejnoprávnej televízii. Nikdy ste nerozmýš-
ľali nad alternatívou?
m.m.: keď vznikali rôzne športové kanály, mal som 
zopár ponúk na prestup, no vždy som zvažoval, či je 
zmena rozumným rozhodnutím. moja pozícia v športo
vej redakcii pri rozhodovaní vždy zavážila a zostal som 
verný verejnoprávnej televízii. pre mňa je Slovenská 
televízia veľmi dôležitou národnou, kultúrnou inšti
túciou a šport je mimoriadne dôležitým segmentom 
vysielania. mali sme 2,5 roka aj samostatný špor
tový kanál. Splnili sa mi všetky sny, ale komentova
nie je silná droga, ktorá vás drží celý život. Som rád, 
že môžem v tejto svojej závislosti na komentovaní 
pokračovať.

š&e.: Je pozícia komentátora najvyššou métou, ktorú 
môže športový novinár dosiahnuť?
m.m.: v celej novinárskej brandži to možno neplatí, 
ale podľa mňa v televíznej brandži neexistuje nič 
hodnotnejšie ako komentovanie priameho športo
vého prenosu. podľa mňa sotva existuje niečo také 
ťažké a komplexné, ako komentovanie športových 
prenosov. rozdiel medzi najlepšími a priemernými je 
práve v tom, aké komplexné vedomosti máte a ako 
rýchlo ich viete zužitkovať. treba vedieť veľa nielen 
o športe, ktorý komentujete, ale aj o svete, dejinách, 
geografii... Jednoducho, potrebujete mať široký vše
obecný rozhľad.

š&e.: Dnes je oveľa viac športových programov ako  
v minulosti, avšak nie vždy majú športového komentá-
tora. V čom je jeho pridaná hodnota?
m.m.: už samotný komentátor musí byť lákadlom. 
Divákov musí osloviť jeho meno spojené s niečím, čo 
by sme mohli nazvať renomé. avšak nikto neprišiel 
na svet ako rodený komentátor, a ani do tejto bran
dže nikto nenastúpil ako borec číslo jeden. meno si 
komentátor buduje dlhé roky. v mojom ponímaní je 
úloha komentátora pri zápase veľmi jednoduchá. 
musíte byť tým správnym pútavým sprievodcom pre 
diváka – bez ohľadu na to, či komentujete finále ligy 
majstrov, alebo iba ligový zápas. vždy musíte vedieť 
diváka zaujať. to sa odvíja od kvalitnej informač
nej databázy o hráčoch, kluboch a všetkom okolo. 
Ja to prirovnávam k návšteve múzea. ak máte zlého 
sprievodcu, schopného povedať len holé fakty, môže 

to byť strašne nudné. ak však vie viac a dokáže to 
sprostredkovať, určite vás zaujme. treba byť dobrým 
sprievodcom, pridať emócie, keď hrajú naši, ale treba 
to vyvažovať.

š&e.: So svojimi komentátorskými perlami ste 
sa stali akousi ikonou. Športoví diváci vás citujú, 
dokonca máte na Facebooku fanúšikovskú stránku. 
Pripravujete si tieto perly? Je to cielené?
m.m.: nad tým som nerozmýšľal, k mojej práci  
takéto hlášky prirodzene patria. keď komentujete 
zápas, ktorý hráme so Španielskom, je to úplne iné, 
ako keď sa začína ligový zápas Žilina–trnava.  

tváre z obálky
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Stále je to však ten istý futbal a televízny divák z vás 
musí cítiť, že ide o udalosť. táto udalosť sa násobí 
vtedy, keď sa našim darí. v takýchto momentoch 
vzniklo veľa komentátorských perál. Som rád, že si 
ľudia pamätajú na gól Šestáka, keď sme v prahe 
vyhrali nad Čechmi. vtedy som ho chválil vetou 
„Stanko, dobre ši zrobil“ a podobne. nie je to cielené, 
sám neviem, čo zo mňa v emočne vypätých momen
toch vylezie. Je jasné, že ak dáme počas dôležitého 
zápasu gól, nemôžete len tak povedať: gól!  
musia v tom byť veľké emócie.

š&e.: Komentovali ste už najdôležitejšie futbalové  
a hokejové zápasy, aj na svetových šampionátoch.  
Je ešte niečo, čo vám chýba?

m.m.: chcel by som byť pri takých zápasoch, keď  
naši športovci niečo dosiahnu. naši futbalisti už boli  
v osemfinále majstrovstiev sveta, teraz majú šancu 
dostať sa na majstrovstvá európy. a keď tam 
budeme, rád by som komentoval naše zápasy, lebo 
verím, že tam môžeme zaknihovať ďalšie víťazstvá. 
hokejoví kolegovia to majú ľahšie, majú majstrov
stvá každý rok a raz za desať rokov sa dostaneme k 
medaile. hokej je fenomenálny šport, lenže ja som 
futbalista a túžim po tom, aby sa Slovensko presadilo 
vo futbalovom svete.

š&e.: Sme v polčase prípravných zápasov na ME.  
Udrží sa Slovensko na čele skupiny?
m.m.: pevne verím, že áno. mám veľmi rád prístup 
tohto mužstva. ide od zápasu k zápasu, je to konečne 
skvelá partia, bez žabomyších vojen. to, že sa muž
stvu darí, je odmenou za to, čo všetci spoločne, ale aj 
jednotlivo pre ten šport prinášajú. všetko zrazu fun
guje. chcem sa dožiť toho, že na žilinskom, trnavskom 
a bratislavskom štadióne bude dvadsaťtisíc fanúši
kov nielen vtedy, keď budeme hrať s Francúzskom, 
ale aj vtedy, keď budeme hrať s maltou. nemusíme 
vyhrať každý zápas, ale dôležité je, aby ľudia na konci 
zápasu tlieskali. Som na sto percent presvedčený, že 
súčasné silné osobnosti ako martin Škrtel a marek 
hamšík si budeme ešte dlho pripomínať. Sú to vynika
júci futbalisti, presadili sa aj v zahraničí a svoju kva
litu dokážu odovzdávať aj v reprezentácii. títo dvaja 
velikáni ťahajú mužstvo a keď sa ostatní na nich nale
pia, cesta k dobrým výsledkom je otvorená. bola by 
to veľká náhoda, ak by sa nám nepodarilo dotiahnuť 
to do Francúzska. Skupinu vyhrať nemusíme, ale ak 
júnový zápas s macedónskom zvládneme, budeme 
mať 18 bodov a už sa nám bude opäť ľahšie dýchať. 
teoreticky si budeme môcť dovoliť aj timeout proti 
Španielsku a ukrajine, na druhej strane som presved
čený, že toto mužstvo pôjde nadoraz v každej chvíli 
každého zápasu.
 
š&e.: Vo verejnoprávnej televízii moderujete aj vedo-
mostnú reláciu Čo ja viem. Bol to váš nápad? Chceli 
ste vyskúšať svoje moderátorské umenie aj v niečom 
inom?
m.m.: absolútne nie! (Smiech) ponuku som dostal  
dva týždne pred prvým nakrúcaním. v marci 2014,  
po preberaní ceny oto, som ani netušil, že sa moja 
cesta vyberie týmto smerom. Je to skvelá skúsenosť, 
nedá sa ale porovnávať so športovým komentovaním.  
v relácii Čo ja viem sa ide podľa presne vypracova
ného scenára. Je to úplne iná forma práce, ale baví 
ma to. novou polohou bola pre mňa komunikácia so 
súťažiacimi. a keď máte pri úplne prvom natáčaní 
relácie oproti sebe adelu banášovú, Dana Dangla 
a martina nikodýma, nie je to až také ľahké. bola, 
vlastne je to veľmi pekná skúsenosť.

VIZITkA
marcel merčiak, rodák z prešova, vyštudoval žurnalistiku na 

Filozofickej fakulte univerzity komenského v bratislave. v rtvS 

pracuje od roku 1997 ako športový komentátor a redaktor športo

vého spravodajstva. od roku 2013 vedie športovú redakciu rtvS 

a od minulého roka moderuje obľúbenú vedomostnú súťaž Čo ja 

viem. opakovane získal titul oto (osobnosť televíznej obrazovky) 

ako športový redaktor a moderátor. Je ženatý, má dve deti.

tváre z obálky
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vodiči majú teraz výnimočnú príležitosť hodnotiť služby 
najväčšej slovenskej siete čerpacích staníc Slovnaft, ktorá 
spojila svoje sily s najznámejším hodnotiacim systémom 
Staffino. zákazníci môžu hodnotiť celkovú úroveň čerpa
čiek Slovnaft, obsluhu a kvalitu predávaných produktov.

výhercov čaká odmena 20 eur  
za hodnotenie
raz týždenne zo všetkých zákazníkov, ktorí pošlú svoje 
hodnotenie čerpacích staníc Slovnaft, bude vyžrebovaný 
jeden, ktorý získa palivovú kartu v hodnote 20 eur na 
nákup tovarov a služieb na čerpacích staniciach Slovnaft. 

ako funguje hodnotenie cez mobilnú  
aplikáciu staffino?
•   Stiahnite si aplikáciu Staffino na App store alebo 

google play a vyberte si čerpaciu stanicu Slovnaft, kde 
ste sa zastavili

•   Zvoľte si, čo chcete hodnotiť – čerpaciu stanicu, perso
nál alebo jedlo

•   Vyjadrite svoj názor – poďakovanie, alebo návrhy na 
zlepšenie

Novinka v občerstvení na cesty  
cez aplikáciu Staffino je možné hodnotiť každú z 213 čer
pacích staníc. o názor zákazníkov sa však Slovnaft špe
ciálne zaujíma na vybraných 11 čerpacích staniciach, 
kde nájdete nový sortiment čerstvého občerstvenia na 
cesty. na týchto miestach bude Slovnaft hodnotenie cez 
Staffino aktívne podporovať.

 najväčšia  
sieť čerpacích staníc
 počúva hlas zákazníkov

ustrážiť kvalitu a najvyšší štandard servisu,  
ak prevádzkujete sieť 213 čerpacích staníc,  
je náročné. Zákazníci môžu byť s kvalitou obsluhy 
a ponúkaných služieb spokojní, iní môžu mať 
výhrady. Kde pochváliť alebo sa posťažovať?

novinku v občerstvení môžete ochutnať – a ohodnotiť – 
v bratislave na čerpacích staniciach na zlatých pieskoch 
pri tescu, na D1 na vstupe do bratislavy a v lamači, ale 
tiež na čerpacích staniciach v zelenči, Dolnej Strede, 
ivachnovej, martine, galante, Sverepci, trenčíne a Štrbe.

www.slovnaft.sk/hodnotenie

na domácej pôde
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Spoločné charakteristiky funkčného tréningu 
a tréningu s vlastnou váhou:
➤  sú zamerané na celé telo
➤  naraz pracuje viac skupín svalov
➤  súčasne so zvyšovaním vytrvalosti sa telo formuje 

aj esteticky
➤  môžeme dosiahnuť harmonicky vypracované 

svalstvo a lepšiu rovnováhu svalov
➤  posilňujú sa šľachy, čím sa chránia kĺby

Celým 
telom

TRX a vrece s pieskom
existuje niekoľko druhov funkčného tréningu,  
v závislosti od toho, aké náradie používame.
najznámejší je trX (totalbody resistance 
exercise), teda odporový tréning vykoná
vaný celým telom. základom je systém popru
hov, v ktorom držíme ruky alebo nohy v jed
nom závesnom bode, kým druhá končatina je 
opretá na zemi. trX si vďaka vytvoreniu nesta
bility vyžaduje od svalov trupu mimoriadne 
tvrdú prácu. výskum americkej national 
Strength and conditioning association (nSca) 
porovnal pred niekoľkými rokmi funkčný  
tréning s cvikmi na kondičných strojoch.  
pri funkčnom tréningu dosiahli testované 
osoby o 58 percent väčší nárast sily a bolesti 
kĺbov sa znížili o 30 percent.

Funkčný tréning
základom sú pohyby z každodenného života – drepy, zdvihy, variá
cie ťahových a tlakových pohybov. tréning je okrem iného populárny aj 
vďaka tomu, že cviky môže vykonávať ktokoľvek, bez ohľadu na vek, 
pohlavie a – s výnimkou klinickej nadváhy – na telesné dispozície. pre 
začiatočníkov je to vynikajúca možnosť získať lepšiu kondíciu a posilniť 
svalstvo trupu. tento tréning však môže byť vhodnou doplnkovou formou 
pohybu aj pre športovcov, pretože jednostranné zaťaženie v nejakom 
športovom odvetví je vyvažované tréningom poskytujúcim komplexnú 
svalovú prácu. navyše, môžeme dosiahnuť vynikajúce výsledky aj pri 
rehabilitácii po zraneniach.

Minimálne požiadavky na náčinie  
a miesto, viditeľné zmeny svalstva. 

Žiadne zložité stroje, obyčajné postupy,  
a napriek tomu vyšportované telo.  

to je prísľub dvoch inovatívnych foriem 
zvyšovania objemu svalstva – funkčného 

tréningu a tréningu s vlastnou váhou.

niekoľko typov funkčného 

športového náčinia

➤  rôzne vrecia s pieskom

➤  záťažová vesta

➤  švihadlo

➤  wall ball – záťažová lopta

šport
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Cvičenie s vlastnou telesnou váhou
naším najlepším cvičebným náradím je vlastné 
telo, hlásajú fanúšikovia tejto formy pohybu. podľa 
ich názoru na dosiahnutie atraktívneho tela nie je 
potrebné náčinie. Ľudí cvičiacich s vlastnou teles
nou váhou môžeme občas vídať v kondičných par
koch pod holým nebom. pri sledovaní cvikov mladých 
ľudí s vypracovaným hrudníkom môžeme nadobud
núť dojem, že už na prvý tréning treba prísť so značne 
objemným svalstvom. bronzový medailista z maj
strovstiev sveta v street workoute, ákos Szarka však 
tento mýtus vyvracia. „náročnosť úloh je možné opti
málne zostaviť podľa toho, akú kondíciu má záujemca 
o cvičenie. teda spočiatku nie je potrebné vniesť do 
cviku celú telesnú váhu, ale využiť pomoc. pri zhy
boch môžu zostať nohy dolu a uhol podpory nôh sa dá 
voľne meniť až dovtedy, kým svaly na rukách nebudú 
schopné zdvihnúť celé telo“, vysvetľuje ákos. to isté 
platí aj pre kliky. začiatočníci ich vykonávajú podľa 
formálnych cvikov dobre známych z hodín telesnej 
výchovy, kým pokročilí vedia nohy zodvihnúť do vzdu
chu a svaly na rukách udržia celú telesnú váhu.

obidva druhy tréningu  
sú zamerané na viac  
skupín svalov.

kocky na bruchu 

až 90 percent cvikov pri tréningu s vlastnou váhou vykonávame v špeciálnej 
polohe, s bokmi „preklopenými“ pod seba. na udržaní tejto pozície musia 
nepretržite pracovať aj brušné svaly, preto sú kocky na bruchu len vedľajším 
produktom tréningovej práce, zameranej iné časti nášho tela.

Začnime s trénerom
podľa názoru ákosa Szarku je pri obidvoch formách tréningu  
v prvom rade dôležité, aby sme postup konzultovali s trénerom, 
ktorý nám ukáže základy cvikov, ich ideálny počet a vysvetlí nám 
správne uhly jednotlivých pohybov. aby sme sa vyhli zraneniam, 
musíme poznať ľudské telo a niekoľko zákonov fyziky. po získaní 
potrebnej rutiny sa dá trénovať samostatne. „po dvadsaťminú
tovej rozcvičke sa oplatí trénovať minimálne hodinu. tri tréningy 
týždenne nám umožnia dosiahnuť mimoriadne pekný výsledok, 
menší počet je vhodný skôr na udržanie dosiahnutej úrovne“, 
vysvetľuje ákos Szarka. oplatí sa mu teda veriť.

šport
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Pozrite si najšialenejšie a najde
sivejšie kúsky z extrémnych 
športov a ľudí, ktorí stoja 
za nimi. ich výkony niekedy 
odporujú aj najzákladnejším 
zákonitostiam fyziky.

Jebb CoRliS – lietajúci človek

Jedno z videí Jebba corlisa, ktorý sa preslá
vil aj ako base jumper, má na internetovom por
táli youtube viac ako  29 miliónov zhliadnutí, ale 
jeho najslávnejším skokom je predsa len ten, 
na ktorý sa pripravoval v maďarsku, na letisku v 
kaposújlak. po skoku z výšky dvetisíc metrov pre
letel cez jednu z najužších roklín Číny v pohorí 
Čianglangsan, širokej len šesť až osem met
rov. v závere už letel rýchlosťou 195 km/h a v jed
nom momente sa tento američan priblížil k stene 
rokliny na menej ako meter.

lovci
adrenalínu

extrémne výkony – na zemi,  
vo vode, vo vzduchu

TRAviS PASTRAnA – Hotový cirkus!

pastrana mal len 15 rokov, keď vyhral prvé meranie síl vo freestyle motocykloch  
X games, považovaných za majstrovstvá sveta v extrémnych športoch. odvtedy sa 
s jeho úžasnými kúskami roztrhlo vrece – či už je to salto vzad na dvoch kolesách 
nad grand canyonom, alebo o najdlhší skok s rely vozidlom na svete (82 metrov). 
pastrana si medzitým založil svoj vlastný tým, v ktorom najlepší extrémni športovci 
sveta predvádzajú na motorkách, autách alebo na jetski také kúsky, až ľuďom 
stoja vlasy dupkom. obdivovať ich môžeme na podujatí nitro circus, ktoré sa naj
bližšie uskutoční 14. júna 2015 v budapešti.

AleX Honnold – bez istenia

S menom honnolda je spojené nespočetné množstvo 
rekordov. ako prvý na svete vyliezol za 11 hodín na dve 
ikonické steny národného parku yosemite v kalifornii  
(el capitano a half Dome) a iba 3 hodiny mu trvalo, kým 
zdolal 500metrovú skalnatú stenu el Sendero luminoso 
v mexiku. a to všetko len holými rukami, bez istiaceho 
lana – veď americký skalolezec je jednou z najznámejších 
postáv štýlu free solo...

TyleR bRAdT – vypustený do pádu

Sú ľudia, ktorí svoju radosť nachádzajú v pádoch – takým je aj američan 
tyler bradt, ktorý drží aktuálny svetový rekord v páde s kajakom. ako odpo
veď na 39 metrový pád brazílčana pedra olivu sa obávaný američan spus
til po gigantickom americkom vodopáde palouse Falls a padal 58 metrov. 
ak by ho predsa len niekto dokázal prekonať, 28ročný američan by na to 
pravdepodobne nereagoval. podľa jeho vlastných slov by sa už o takéto 
veľké šialenstvo nikdy nepokúsil.

extrém

22  | štýl&elán | máj 2015



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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vyhnime sa aspoň nakrátko mastným a ťažkým jedlám 
a zvoľme si alternatívnu cestu. Na výber je toho veľa – 
počnúc flexitarianizmom, čo znamená konzumovanie 
malého množstva mäsa, až po makrobiotickú stravu, 
siahajúcu do biologických (a ekonomických) hĺbok.

Vegetariánsky
majáles
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suroviny:  Cesto: 200 g múky, 100 g masla, štipka soli, 1 vajce, 2 polievkové 
lyžice vody. plnka: 500 g rôznej zeleniny (repa, hrach, brokolica, karfiol, kukurica, 
paprika, špargľa, cukety, huby podľa chuti), olivový olej, 3 vajcia, 3 dl smotany,  
50 g tvarohu, 300 g syra, štipka soli, čierne korenie, čerstvé koreniny.

Zeleninové quiche
Príprava:
1) Studené maslo rozmrvíme do múky, osolíme a zmiesime spolu s vajcom. 2) po zmiešaní pridáme 
trochu studenej vody a cesto vo fólii uložíme do chladničky na jednu hodinu. 3) po príprave cesta  
v hrnci na olivovom oleji asi 10 minút opražíme a osmažíme zeleninu. môžeme pridať aj 12 lyžice 
vody, aby sa dobre udusila. 4) keď zelenina zmäkne, necháme ju vychladnúť. teraz vyberieme cesto, 
rozvaľkáme na kruhový tvar a vložíme do maslom vytretej formy na tortu. 5) tvaroh, smotanu a vajce 
zmiešame s polovicou nastrúhaného syra. Do tortovej formy dáme časť zeleniny, na ňu pridáme 
druhú vrstvu tvarohovej zmesi a striedame ich. vrch posypeme strúhaným syrom. 6) v predohriatej 
rúre upečieme do červena asi 3040 minút pri teplote 180°c. 

info š&e: jedným z druhov vegetariánstva je laktoovo. táto diéta povoľuje, aby sme 
do jedálneho lístka zaradili mlieko, mliečne výrobky a vajcia. v klasickej „vega” strave, 
ktorú vyznávajú aj jogíni, je rybie mäso zakázané.

info š&e:  
pri flexitariánskej 

diéte upred
nostňujeme 

stravu rastlinného 
pôvodu, ale  

v obmedzenom 
množstve 

a zriedkavo 
môžeme jesť aj 
mäso. pri tejto 

diéte, mnohými 
považovanej 

za synonymum 
zdravej výživy je 

prípustná aj denná 
konzumácia rýb.

suroviny: 200 g tapiokových perál, 6 dl mlieka, 2 dl kokosového mlieka, 
4 lyžice cukru, štipka soli, 2 pomaranče, 1 lyžička želatíny.

Plnené cukety
Príprava:
1) cibuľu nakrájanú na kocky opražíme na oleji. medzitým 
vydlabeme stred cukiet a pridáme k cibuli. 2) bulgur vsy
peme do horúcej vody a varíme asi 10 minút. 3) Sušené 
paradajky pokrájame na menšie kusy, a spolu s čerstvou 
materinou dúškou a mäkkým scedeným bulgurom pridáme 
do cibuľovej masy. 4) masu naplníme do cukiet, vrch posy
peme syrom a cukety pečieme v rúre do mäkka asi 2025 
minút pri teplote 150°c. 5) Servírujeme s domácim paradaj
kovým pyré posypaným čerstvým oreganom.

Kokosový tapiokový puding  
s pomarančovou želatínou
Príprava:
1) tapiokové perly dáme do hrnca a zalejeme vlažnou vodou. počkáme 10 minút, 
potom pridáme mlieko, soľ a varíme pri nízkej teplote. 2) keď perly zmäknú, pridáme 
k nim kokosové mlieko a cukor. za tepla prelejeme do pohárov a necháme vychlad
núť. 3) medzitým očistíme pomaranče, pokrájame ich na malé kocky, uvaríme ich 
do mäkka a rozmixujeme. 4) zahorúca pridáme cukor a želatínu, ktorú sme predtým 
(po pridaní niekoľkých lyžíc vlažnej vody) rozmiešali do mäkka. 5) pridáme do pohá
rov s tapiokovými perlami a po vychladnutí môžeme servírovať.

suroviny: 2 veľké cukety, 150 g bulguru, 5 sušených 
paradajok, 1 veľká cibuľa, 1 dl smotana, 100 g 
syra, čerstvé bylinky, soľ, čierne korenie, olivový olej, 
paradajkové pyré, čerstvé oregano, materina dúška.

info š&e: správne rozvrhnuté vegánske stravovanie – 
čiže strava výlučne rastlinného pôvodu – chráni napríklad 

aj pred chorobami srdca.
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mesiac lásky poteší milovníkov legendárneho elánu,  
či kultového muzikálu jesus Christ superstar. stále 
platí, že láska ide cez žalúdok, a preto sa oplatí navštíviť 
predposledný májový víkend Bratislavský hrad. svoje 
stany tam rozbalí chutný a voňavý slovak Food Festival.

Čo ponúka máj

Elán  
– The Best Of Vol. 2

poprad, 22. 5. 2015

po mega úspechu programu best of v roku 2014 pokra
čuje elán v koncertovaní. na vystúpenie s novým vizu

álom i dramaturgiou sa usilovne pripravuje nielen 
kapela, ale aj celý stopäťdesiatčlenný koncertný tím. 

Spolu s legendou slovenskej popmusic si budete môcť 
zaspievať najväčšie hity v predposledný májový piatok 

na popradskom zimnom štadióne.
www.ticketportal.sk

koncert

Jesus Christ superstar
Bratislava, máj 2015

„celá moja doterajšia práca smerovala k jedinému cieľu. 
Dozrel čas pre najdokonalejší muzikál na svete,“ povedal 
o tomto projekte jeho režisér Ján Ďurovčík. uvidíte v ňom 

hviezdy, akými sú patrik vyskočil, Janko Slezák, ivan 
tásler a imt Smile, katarína hasprová či nela pocisková. 

príbeh Ježiša a jeho posledných dní bol už prekonal 
všetky rekordy v predpredaji.

www.ticketportal.sk

slovak Food Festival
Bratislava, 21. – 24. 5. 2015

„najväčší piknik v meste“ v malebnom prostredí 
bratislavského hradu predstaví množstvo reštaurácií  
z celého Slovenska, ale aj cukrárov, pekárov či vinárov. 
popri degustovaní jedál a nápojov môžete podporiť niektorý 
mediálny tím v súťaži vo varení alebo povzbudiť šéfkuchárov 
v majstrovstvách Slovenska v otváraní ustríc či v súťaži 
o najlepšieho českého a slovenského kuchára roka – 
primerba cup 2012. 
www.slovakfoodfestival.sk

o

Ï

Ï

kultúra
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Pena dní
BoNtoN

Filmová adaptácia slávneho surrealistic
kého románu borisa viana. vo svete, kde 

autá majú volant v kufri, kde sa ľudia 
korčuľujú smerom dozadu a klavír mieša 
koktaily, žije idealistický colin so svojimi 
priateľmi a jeho láska chloé, ktorá ocho

rie na záhadnú chorobu.

Anjeli všedného dňa
BoNtoN

niektorí ľudia majú dnes zomrieť, a preto 
sa v ich blízkosti zjavili anjeli. ich podoba 
by vás asi prekvapila a aj oni sú zaskočení 
tým, aké komplikované sú vzťahy medzi 
ľuďmi. hoci majú byť nestranní, neodolajú 
pokušeniu a chcú situáciu zachrániť.

IMT sMILE
Na ceste 1979

uNiversaL musiC

nový album obľúbenej pre
šovskej skupiny je svieži i nos
talgický, umelecký i energický, 

ale hlabne očarujúco podmanivý.  
Je to oveľa viac než len bežný rádiový pop rock – sú 
tu prešpekulované aranžmány, nečakané riešenia i 

presahy do iných žánrov.

Talent Transport
1
sLNKo reCorDs

virtuózny melodický free 
jazz/fusion v podaní virtuóznych 
muzikantov. klavirista vladislav "Slnko" 
Šarišský bez mihnutia oka sype čriepky 
inšpiratívnych motívov, ktoré do pestrej 
mozaiky skladajú basgitarista Filip hittrich  
a bubeník marián Slávka. pre fajnšmekrov!

9

9

knihy
Alexandra Pavelková

Údolie ľalií
slovart

realitná maklérka s klientom a dcé
rou sa v búrke uchýlia do chalupy, kde 
ich privíta zvláštna žena. bez elektriny 
a vody si celú noc rozprávajú príbehy. 
ráno vysvitne, že nie všetky príbehy 
boli vymyslené a postavy neboli cel

kom tie, za ktoré sa vydávali.

silvia Bystričanová
Jar, leto, jeseň, Agáta
slovart

karolína a nikolaj sú dvojičky a spolu žijú 
v prenajatom byte. nielen im sa zmení život po 
stretnutí s agátou, ktorá žije v meste len počas 
zimy. všetci vidia, že oči agáty sú iné, ale len 
nikolaj pochopí, že agáta má schopnosť, ktorú 
pred svetom tají.

¿

¿

Á

sedem zhavranelých bratov
magic Box 

mladé dievča na seba berie ťažkú úlohu. musí 
sa pokúsiť zachrániť svojich bratov a zbaviť ich 
prekliatia, ktoré na nich uvrhla ich matka. Filmová 
rozprávka na motívy klasického príbehu bola 
nakrúcaná v zubereckom múzeu oravskej dediny  
a okrem známych českých a slovenských hercov si  
v nej zahrali aj ľudia zo zuberca a habovky.
Dátum premiéry: 28. 5. 2015

film
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 20. mája 2015. z úspešných riešiteľov marcovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: katarínu Žarnovičanovú zo zlatých moraviec, vlastu 
lesákovú z liptovského hrádku a petra kováča ml. zo Šale. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SlovnaFt v hodnote 20 eur.
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 harmónie
mesiac

Baran
21. marec – 21. apríl 

ak už celé týždne čakáte len na to, aby ste mohli 
ujsť zo sivých všedných dní, teraz je ten najvhodnejší 
čas. nádherný jarný mesiac ponúka toľko príležitostí 
na strávenie voľného času, až je ťažké vybrať si tie 
najlepšie.

Býk
22. apríl – 21.máj 

v máji máte konečne čas venovať sa sami sebe. 
potešte sa narodeninovým darčekom, po ktorom už 
dávno túžite a nečakajte, či ho dostanete od iných. 
zaručene vám zlepší náladu.

Blíženci
22. máj – 21. jún 

vaša túžba po pohybe na čerstvom vzduchu je ešte 
výraznejšia ako obvykle a vo väčšej miere vyhľadávate 
aj výzvy týkajúce sa duševného rozvoja. vytvorte si 
medzi nimi rovnováhu. ak sa chcete naučiť nové veci, 
začiatok mesiaca je najvhodnejší.

rak
22. jún – 21. júl

predchádzajúce obdobie bolo rušné, a tak počúvnite 
svoj vnútorný hlas a zvoľnite tempo. ak občas potrebu
jete byť sami, nemajte strach z toho, že by ste tým nie
koho urazili. nemusíte sa vždy riadiť očakávaniami iných.

Lev
22. júl – 23. august 

budete mať trochu viac práce ako obvykle, ale cítite 
prílev energie a nové požiadavky beriete skôr ako 
výzvu, než ako záťaž. budete mať dosť sily aj na to, aby 
ste pomáhali iným.

Panna
24. august – 22. september 

ak ste v predchádzajúcom mesiaci nestihli plánovaný 
výlet, stále nie je neskoro dohnať zameškané. máj 
vám tiež ponúka príležitosť vystúpiť z komfortnej zóny 
a spoznať sám seba z iného uhla pohľadu. prekvapíte 
tým aj svojich najbližších.

Váhy
23. september – 22. október 

máj je mesiac lásky, a vám sa to potvrdí priamo  
v praxi. budete sa cítiť veľmi dobre a prejaví sa  
u vás náchylnosť rozmaznávať človeka, ktorému 
ste darovali svoje srdce.

Škorpión
23. október – 22. november 

minulý mesiac vám umožnil začať pracovať na 
staršom pláne a teraz sa približujete k jeho reali
zácii obrovskými krokmi. nevadí vám, že sa preto 
momentálne dostávajú do úzadia iné oblasti 
vášho života.

strelec
23. november – 22. december

tento mesiac vás prekvapí nevídaný vnútorný 
pokoj. toto rozpoloženie bude mať priaznivý vplyv 
aj na vaše okolie. ak vám osud „prihrá“ zopár 
nešťastných a nespokojných ľudí, vám sa podarí 
utešiť ich. 

kozorožec
23. december – 20. január 

tento mesiac prinesie tiché pohodové dni, avšak 
príchod starého priateľa spôsobí trochu rozru
chu. nezdráhajte sa prijať výzvy, ktoré sa vám spo
čiatku budú zdať neobvyklé. možno veštia začiatok 
ešte lepšieho obdobia.

Vodnár
21. január – 19. február

užite si blahodarné účinky jari. budete teraz plní 
energie a vašu spoločnosť bude vyhľadávať veľa 
nových ľudí. pokúste sa sústrediť na svoju vnú
tornú rovnováhu, ale aj na svoju nezávislosť.

ryby
20. február – 20. marec 

máj ponúka šancu na zmenu životného štýlu.  
ak máte nejaký zlozvyk, ktorého sa už dávno usi
lujete zbaviť, teraz zistíte, že je to nad očakáva
nie ľahké.

máj väčšine ľudí pomôže nájsť vytúženú 
rovnováhu a harmóniu. stane sa tak nezávisle od 
toho, či ide o súkromie, prácu, hobby, či oddych. 

jack
Nicholson
22. 04. 1937

Cate 
Blanchett
14. 05. 1969

al
pacino
25. 04. 1940

michelle
pfeiffer
29. 04. 1958
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slovnaft podporuje  
spoluprácu ľudí
program zelené oázy má dva rovnocenné ciele. 
Jedným je samotná realizácia projektov, druhým pod
pora spolupráce občanov, organizácií a samosprávy 
na lokálnej úrovni. „prax potvrdzuje, že najlepšie pro
jekty sa darí realizovať tam, kde ľudia vedia nájsť spo
ločnú reč a vytvorené dielo je výsledkom skutočnej 
spolupráce všetkých, ktorí prejavili záujem“ – hovorí 
milan hronec z nadácie ekopolis, s ktorou Slovnaft na 
programe zelené oázy spolupracuje. 

Dedinská sauna, aj sušiareň ovocia
medzi úspešné projekty v tomto roku patria napríklad 
vybudovanie Dedinskej sauny vo zvolenskej Slatine, 
vytvorenie zelenej knižnice v lipanoch či rekon
štrukcia tradičnej bielokarpatskej sušiarne ovocia 

 Pol milióna eur  
od Slovnaftu na miestne
   projekty

spolu 320 projektov sa uchádzalo o finančnú podporu  
v deviatom ročníku grantového programu Zelené oázy.  
Z nich 110 sa dostalo do užšieho výberu. Záver? spoločnosť 
slovnaft tento rok podporí vznik 19 nových zelených oáz.

v trenčíne. uchovaniu ľudovej architektúry a pod
pore turizmu v malebnom kraji podpoľania pomôže 
rekonštrukcia chátrajúcej pastierskej koliby v loka
lite Javorinka, ktorú aj vďaka grantu od Slovnaftu pre
robia na turistickú útulňu. podporu získal aj projekt 
občianskeho združenia naše zálesíčko. vybudovaním 
lávky cez potok biela voda budú spojené dve susedné 
obce – zálesie a ivanka pri Dunaji chodníkom pre 
peších a cyklistov. na lávku chcú osadiť tabuľky  
s popisom miestnej fauny a flóry, aby nevtieravo roz
šírili vedomosti školákov, ktorí budú využívať lávku na 
cestu do školy.
celkovo na vybudovanie 19 zelených oáz dá  
Slovnaft tento rok 56 tisíc eur. „projekty by mali  
byt realizované počas vegetačného obdobia roku 
2015, najneskôr do konca septembra 2015“ –  
dopĺňa milan hronec.

pol milióna eur pre miestne komunity
od roku 2007 spoločnosť Slovnaft v rámci prog
ramu zelené oázy podporila 203 projektov na celom 
území Slovenska v celkovej sume 511 tisíc eur. všetky 
vznikli na princípe spolupráce miestnych komunít  
a vďaka spoločnej starostlivosti slúžia verejnosti.

podporujeme
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