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Na čerpacích staniciach Slovnaft získate aj
vďaka Bonus klubu vždy viac. Počas marca to
platí dvojnásobne. Za každý natankovaný liter
paliva Tempo Plus 95, Tempo Plus Diesel a Eco+
Autoplyn si teraz pripíšete na svoj účet až dvojnásobný počet bonusových bodov. Vyhliadnuté
odmeny z katalógu Bonus klubu tak získate rýchlejšie. Ak uprednostňujete okamžité odmeny,
po natankovaní jednej plnej 45-litrovej nádrže si
môžete priamo na čerpacej stanici vybrať až dve.
Tvárou titulnej strany je jeden z najlepších
motocyklových jazdcov sveta Štefan Svitko
zo Slovnaft Teamu. Na rely Dakar 2015 si na
motorke KTM Replica, v ktorej používa značkové mazivá MOL Dynamic, vybojoval vynikajúce
5. miesto. Odpoveď na otázku, či sú najvyššie
priečky rely Dakar určené výlučne pre továrenských jazdcov, alebo majú šancu aj sólo jazdci
ako Štefan Svitko, nájdete v našom rozhovore.
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správy o autách

To je

sila!

Vyzerá to tak, že o športové či pohodlné autá
a limitované série nebude tento rok núdza, pretože
všetky automobilky sa horúčkovito snažia obsadiť
hoci aj najmenšiu medzeru na trhu. Solventní
zákazníci sú vo výhode.

➜ V sedle
●
➜ Nízka hmotnosť
●
➜ S prilbou
●
➜ Hromové
●
➜ Dobrý priateľ
●

Na dvoch kolesách

Novinky od Suzuki
Sekcia japonského výrobcu, zameraná na výrobu
motocyklov, by so zverejnením technických parametrov dvoch najzaujímavejších noviniek, motorky
GSX-S1000 a jej verzie s názvom GSX-S1000F,
ešte chvíľu počkala, avšak na firemnej webovej
stránke sa na krátky čas objavil maličký detail:
motor dosiahne pri otáčkach 9500/min. až 145
koňový výkon. Preladenie výkonu konštruktéri
dosiahli podľa osvedčenej schémy. Kým krútiaci
moment a výkon motorky GDX-R vyvrcholili pri vysokých otáčkach,
v tomto prípade dochádza
k zosilneniu pri nižších
otáčkach. Dobrou
správou je, že
napriek utajeniu
sa na športových
motorkách robia
posledné úpravy
a čoskoro sa
dostanú do predaja.

Nástup elegána

Prichádzajú dobré časy
Automobilka Audi sa rozhodla, že uvedenie novej otvorenej verzie
vozidla TT-Roadster, ktorú nedávno predstavila verejnosti, načasuje
na prvé dni „psychologickej” jari, čiže na marec. Pri projektovaní
vozidla, ktorého strecha sa otvorí za 10 sekúnd, konštruktéri kládli
veľký dôraz na zníženie hmotnosti, a tak auto dosahuje vo svojej
kategórii výnimočne dobré výsledky. Vozidlo montované s motorom
2.0 TFSI, postavené na platforme MQB, na ktorom boli na viacerých miestach použité hliníkové diely, má hmotnosť 1320 kilogramov. Táto novinka je dostupná aj s dieselovým motorom, pričom
2.0 litrový motor TDI dosahuje 184 koňový výkon a 380 Nm krútiaci moment. Verzia TT S s motorom TFSI dosahuje 310 koní, auto
zrýchli na 100 kilometrov za 4,9 sekundy a jeho maximálna rýchlosť
je 250 km/h – s elektronickým obmedzením rýchlosti.
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správy o autách
Auto-moto

Zvláštne manželstvo
Automobil Peugeot RCZ vzal do rúk legendárny taliansky výrobca motocyklov, a tak na výstave motocyklov vo Verone dostalo priestor aj zaujímavé auto.
Peugeot Bimota má lakovanie v charakteristických červeno-bielo-čiernych farbách legendárnych motocyklov a nápis PB104 okrem iniciál výrobcov vypovedá
o tom, že je to ich prvá spoločná práca a ide o štvorkolesové vozidlo. Výkon
1,6 litrového turbomotora vozidla RCZ bol navýšený z 270 koní (pôvodný výkon
motora pre sériu R) na 304 koní, ale bolo preprogramované aj riadenie motora a športiak dostal nový výfukový systém.
Je možné, že Peugeot vyrobí z Bimoty aj menšiu sériu.

krátke správy
Prichádza s elektrikou?
Porsche sa pustilo do veľkého vývoja
a vozidlo Panamera Junior sa môže dostať
na trh už do troch rokov. Nový model predstavili pôvodne so spaľovacím motorom,
ale teraz to vyzerá tak, že ho budú montovať výlučne s elektromotorom. Vytvoria
tak konkurenciu automobilke Tesla.

Nedostaneme Accordy
Automobilka Honda sa definitívne rozhodla, že do Európy už nebude dodávať ďalšie Accordy. Navyše, tento model
nebude mať ani žiadneho nástupcu.
Na starom kontinente sa v prvom rade
dobre predávajú SUV vozidlá Hondy,
a tak rozhodnutie ukončiť európsku éru
Accordov vzniklo z ekonomických dôvodov.

Veloster prepadol
Vozidlo Hyundai Veloster nebolo
úspešné a výrobca viac neplánuje zaradiť do svojej modelovej palety športové
auto. Účasť na majstrovstvách sveta
v rally je však pre automobilku dôležitá,
a tak sa Hyundai snaží vyjsť v ústrety
motoristom obľubujúcim športové verzie
mestských vozidiel.

Na štart!

GT-Lambo
Automobilka Lamborghini jednoznačne potvrdila, že sa pustí aj do pretekov GT. Na túto udalosť pripravila model Lamborghini Huracan GT3, ktorého karosériu, postavenú na hliníkovom skelete vystuženom karbónovými
vláknami, prispôsobila požiadavkám pretekov. Výkon motora V 10 zostáva
zatiaľ utajený, ale určite bude silnejší než jeho vlaňajšia, 620 koňová verzia
Super Trofeo. Brzdový systém s oceľovými kotúčmi vpredu aj vzadu má FIA
Luxusný voz
homologizáciu a bezpečnosti pilota slúži nielen pretekárske sedadlo, ale aj
palubné hasiace zariadenie a výklopné dvere osadené do strechy, slúžiace
ako únikový východ. Aj keď automobilka Lamborghini model GT3 priebežne
vyvíja, už aj teraz si ho môžu kúpiť privátne spoločnosti za 369 tisíc eur.
Automobilka Toyota predstavila najnovšiu generáciu luxusného vozidla
Van, a to hneď s dvomi názvami a v dvoch štýloch. Vozidlá sú po technickej stránke úplne totožné, avšak model s názvom Alphard zdôrazňuje komfort a model s názvom Vellfire športové naladenie. Novo vyvinutá platforma automobilu poskytuje viac miesta pre akumulátory
hybridného pohonu. Popri 2,5 resp. 3,5 litrových a 180, a 275 koňových motoroch je to najdrahší spôsob pohonu. Hybridné vozidlo vpredu
poháňa 150 koňový motor (dva a pol litrový, štvorvalcový) fungujúci
podľa Atkinsonovho cyklu a 141 koňový elektromotor, kým vzadu je nainštalovaný 67 koňový elektromotor. Tento model Toyoty nie je určený pre
Európu, avšak s jeho pokrokovými riešeniami sa určite stretneme.

Rozmaznávanie pre viac osôb
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Formula–1

Všetci proti

jednému!

Čo pre nás chystá tohtoročná sezóna F-1?
Dlhé zimné čakanie sa skončilo. V austrálskom Melbourne sa
čoskoro ozve zvuk silných motorov a my uvidíme, ktoré tímy sa
na preteky pripravili najlepšie. Podľa očakávaní bude aj v novej
sezóne najžiarivejšou hviezdou značka Mercedes.

P

o takom dominantnom ročníku, aký má za
sebou tím Mercedesu, je najväčšou otázkou
novej sezóny, či sa súperom konečne podarí
vzchopiť sa, alebo exmajstri znovu prevalcujú všetkých konkurentov. Keď vychádzame len z toho, že
technické pravidlá sa v roku 2015 zmenili len minimálne, ich vyhliadky nie sú príliš ružové. Mercedes
ukončil predchádzajúcu sezónu s obrovskou prevahou
a je veľmi ťažké predstaviť si náhly vzostup jeho rivalov. Najväčším problémom tímov pri ich snahe dohnať
Mercedes bol vlani zavedený systém pravidiel, ktorý
prakticky konzervuje poradie síl, zväzuje kreatívnym
konštruktérom krídla a obmedzuje rozvoj motorov
obmedzuje z dôvodu znižovania nákladov. Podľa prepočtov Renaultu, výkon ich pohonnej jednotky bol

1 2

Čo si máme všímať v roku 2015?

hody
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Lewis Hamilton a Nico
Rosberg sú takmer na
rovnakej úrovni a ich súboj
sľubuje veľa dramatických
chvíľ aj v novej sezóne.
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Už dávno nebol u najlepších tímov taký
pohyb, ako pred sezónou roku 2015.
Sebastian Vettel sa po šiestich rokoch
a štyroch tituloch majstra sveta rozlúčil
s Red Bullom a hľadajúc nové výzvy prestúpil do stajne Ferrari, kým dvojnásobný
majster sveta, Fernando Alonso z rovnakého dôvodu opustil taliansky tím a zamieril do McLarenu. Ani jeden z nich nebude
v ľahkej situácii, pretože Ferrari po výmene
celého vedenia začína od základov. Britská
stajňa sa zas chystá na vzostup vďaka
debutujúcej, úplne novej pohonnej jednotky od Hondy.

Pekné tvary,
krajšie autá

Po dlhých rokov hľadania sa konečne
podarilo nájsť kompromis medzi bezpečnosťou a krásou čelných kužeľov áut.
Snaha tvorcov pravidiel znížiť predok vozidiel produkovala od roku 2012 škaredé
a ešte škaredšie riešenia, avšak tento rok
sa už podarilo upraviť predpis tak, že väčšina tímov nastupuje s pekne naformovanými čelnými kužeľmi. Znížili tak nebezpečenstvo nárazových nehôd, a zároveň
dodali novým autám krajší vzhľad.

Formula–1

v roku 2014 o desať percent slabší
než u Mercedesu, a to sa ani podľa
najoptimistickejších odhadov nedá
dobehnúť počas jedinej zimy. Red
Bull, využívajúci pohonné jednotky
od Francúzov, si preto v novej sezóne
ani nestanovil veľké ciele a tím Ferrari,
ktorý vymenil celé vedenie, bol by spokojný
aj s dvomi víťazstvami. Od Wiliamsu a Lotusu, poháňaných motorom od Mercedesu, sa sotva dá očakávať, že prekonajú tím výrobcu, a tak zostáva jedine
McLaren. Ten sa snaží o prielom spoločne s Hondou,
ktorá sa znovu vracia do súťaže. Aj keď britský tím pri
prvom teste novej pohonnej jednotky zápasil s mnohými detskými chorobami, existuje šanca, že sa po
problematickom začiatku rozbehne.
Prípadná pokračujúca prevaha Mercedesu však nie
je dôvodom na pesimizmus. Dvaja geniálni piloti,
Lewis Hamilton a Nico Rosberg, sú takmer na rovnakej úrovni, a keďže budú môcť voľne súťažiť, ich súboj
sľubuje veľa dramatických chvíľ aj v novej sezóne.
Nudiť sa teda určite nebudeme.
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Vlaňajšiu sezónu zatienila hrozná nehoda
Julesa Bianchiho v japonskom Suzuki, kde
francúzsky pretekár narazil do pracovného stroja pri pretekárskej dráhe a utrpel
ťažké poranenie mozgu s trvalými následkami. Aby sa predišlo podobným tragédiám,
v roku 2015 sa zavádza systém tzv. virtuálneho vozidla, pri ktorom sa na veľmi nebezpečných úsekoch nariadi limitný čas, ktorému sa každý pretekár musí prispôsobiť.
Nakoľko na Bianchiho nehode mohla mať
svoj podiel aj zlá viditeľnosť, štart piatich
pretekov bude o hodinu skôr.

Ako ten čas letí – v roku 2015 sa uskutoční už 30. Veľká cena Maďarska
Formuly-1. Pre stredoeurópskych fanúšikov špičkových pretekov je skvelé, že
preteky na Hungaroringu sú v kalendári
Formule-1 nepretržite od roku 1986. Nie
je to samozrejmosť, pretože vrcholová
automobilová súťaž sa počas svojej histórie obrátila chrbtom k nejednému tradičnému pretekárskemu miestu. Atmosféru
Veľkej ceny Maďarska pretekári milujú.
Právom môžeme očakávať, že Maďarsko
bude aj po tomto jubileu organizovať preteky Formule-1 ďalšie desaťročia.

ej
Koniec extrémn
hladovky

Jedným z najnepopulárnejších pravidiel
F-1 je minimálna hmotnosť automobilov (aj
s pretekárom) na úrovni 692 kg. To donútilo niektorých pretekárov držať extrémnu
diétu. Nakoľko limit bol stanovený príliš nízko, piloti s väčšou telesnou hmotnosťou boli nespravodlivo znevýhodnení.
Aby neprekročili hmotnosť 692 kg, viacerí riskovali zdravie a obmedzili aj tekutiny. Našťastie minimálnu hodnotu v tomto
roku posunuli na 702 kg, a tak sa končí aj
extrémna hladovka.
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tipy a rady

Zaujímavosti

o motorových palivách

Oplatí sa tankovať kvalitnejší benzín?
S poklesom cien motorových palív sa veľa motoristov
zamýšľa nad tým, či neprejsť na drahší, ale
kvalitnejší benzín. V čom je tento benzín lepší a čo to
znamená pre samotný automobil a jeho majiteľa?
Pre o je dôležité oktánové íslo?
Pri tankovaní benzínu je rozhodujúcim hľadiskom
vhodné oktánové číslo. Toto merné číslo sa vzťahuje
na odolnosť benzínu voči kompresii a určuje sa pri špeciálnych podmienkach pomocou presne definovaného
skúšobného motora. Na čerpacích staniciach Slovnaft
má benzín minimálne oktánové číslo 95, kým hornú
kategóriu s minimálnym oktánovým číslom 98 predstavuje prémiový benzín. Vyššie oktánové číslo znamená, že daný benzín má vyššiu odolnosť voči kompresii a ani v motoroch s vyššou kompresiou nenastane
samovznietenie. Vhodné oktánové číslo vyplýva z konštrukcie daného motora. Číslo platné pre naše auto
nájdeme na vnútornej strane uzáveru palivovej nádrže,
ako aj v manuáli, ktorý sme dostali k autu.

Na o si treba dat’ pozor
Ak používame benzín s nižším oktánovým číslom,
než vyžaduje výrobca motora, spôsobí klepanie
motora, čiže vznik detonačného horenia. Poškodzuje
to konštrukčné prvky motora a znižuje jeho výkon.
Používanie prémiového benzínu s vyšším oktánovým
číslom nespôsobuje žiadnu škodu. Naopak, u automobilov vybavených snímačom na zistenie klepania motora môže viesť k miernemu nárastu výkonu.
Benzín, ktorého oktánové číslo prevyšuje vďaka prísadám hodnotu 100, poskytuje väčšie výhody, než sa
očakáva od prémiových benzínov.

Špičkové aditíva v motorových palivách
od Slovnaftu zabezpečujú účinné čistenie
palivového systému, od palivovej nádrže
až po injektory paliva, ako aj predĺženie
životnosti motora.

8
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EVO

95 98
Ako ovplyv ujú prísady
kvalitu benzínu
Popredné firmy v oblasti ropného priemyslu,
medzi nimi aj spoločnosť Slovnaft, pri formulovaní motorových palív používajú prísady, vďaka ktorým prevyšujú požiadavky
nariaďované normou – motorové palivá sú kvalitnejšie, než nariaďuje norma. Motorové palivá od Slovnaftu obsahujú aditíva, ktoré
zabezpečujú účinné čistenie palivového systému, počnúc palivovou nádržou až po systém injektovania paliva, čím sa dosiahne
zníženie spotreby a zníženie emisií znečisťujúcich životné prostredie. Pri dlhodobom používaní aditíva odstraňujú staršie usadeniny
v palivovom systéme vozidla. Okrem toho aditíva zabraňujú korózii
motora a znižujú aj jeho opotrebenie. Tieto účinky majú priaznivý
vplyv na celkovú životnosť motora.

Viac o aditívach v motorových
palivách od Slovnaftu
Motorové palivá predávané v sieti značkových
čerpacích staníc Slovnaft majú jedinečné zloženie
a obsahujú balíček vysoko kvalitných prísad. Aditíva
vyvinul jeden z popredných výrobcov vyslovene
pre Slovnaft a motorové palivá s týmito prísadami
natankujú motoristi výlučne na žlto-čiernych
čerpacích staniciach s logom Slovnaftu.

Natankuj a podaj si tiket
na 54 čerpacích staniciach
Zoznam nájdete na www.slovnaft.sk

čitateľský test

Ford Focus Combi 1.6 TDCi

Nekompromisne

bezpečný kombík

Ford Focus dlhodobo patrí medzi obľúbené vozidlá
motoristickej verejnosti, aj automobilových odborníkov.
Minulý rok podstúpil tento model facelift, pri ktorom
automobilka vzala do úvahy laické aj odborné pripomienky.
Pozreli sme sa, ako to dopadlo.
Auto sme testovali s Tiborom Nagyom, ktorý pracuje
ako skladník v malej spoločnosti. „Jazdím dlhodobo
na kombíkoch, pretože sú asi to najpraktickejšie, čo
automobilový priemysel vymyslel. Pre mňa je dôležité,
aby sa dal pohodlne nakladať a vykladať tovar, a aby
auto bolo dlhodobo spoľahlivé.“

Dizajn a vnútorné vybavenie
Dizajn nového Focusu vznikol pred pár rokmi.
Pôsobí veľmi sviežo a minuloročný facelift ho ešte
vylepšil. Neprehliadnuteľnou zmenou je veľká
a široká predná maska. Svojím charakterom
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pripomína nové Mondeo, ktoré prišlo na náš trh len
pred pár týždňami. V porovnaní s predchádzajúcou
verziou vyzerá zmodernizovaný Focus zvonka elegantnejšie a dospelejšie. Oproti exteriéru nastalo
oveľa viac zmien v interiéri. Palubná doska je podstatne jednoduchšia a oveľa prehľadnejšia a vo
výbave Titanium X je dokonca krásny veľký LCD
displej. Komfortne zobrazuje všetky informácie a
vďaka systému SYNC2 sa ľahko ovláda a je kompatibilný s mobilmi. Zmenil sa aj volant a riadiace tlačidlá na ňom, iné je aj malé LCD medzi ciferníkmi,
kde vidí vodič všetky potrebné digitálne údaje.

čitateľský test

Technické novinky
Pod kapotou je osvedčený 1.6 litrový diesel. Pracuje
spoľahlivo, ale motoristi ho už poznajú. Preto radšej
spomeňme niekoľko technických noviniek, ktoré pribudli vďaka faceliftu. Do Focusu automobilka napratala toľko „gadgetov“, že by sa za ne nemusel
a hanbiť ani luxusná limuzína. Vďaka aktívnemu automatickému parkovaciemu asistentovi vie Ford Focus
sám zaparkovať paralelne, ale aj priečne. Systém
stranového presmerovania krútiaceho momentu rozdeľuje hnaciu aj brzdnú silu medzi predné kolesá
podľa povrchu vozovky a momentálnych podmienok.
Reaguje až stokrát za sekundu, je teda 33x rýchlejší
ako žmurknutie oka. Nie je to iba reklama, naozaj
sme cítili, že Focus reaguje v zákrutách oveľa lepšie
a pružnejšie ako iné autá. Nový Ford Focus sa stal
prvým automobilom, ktorý získal štyri ocenenia Euro
NCAP Advanced za bezpečnosť. Predtým bol už ocenený za systémy Driver Alert (systém na sledovanie
bdelosti vodiča) aj Forward Alert (systém na varovanie pred vozidlami vpredu). V tomto aute sme sa naozaj cítili veľmi bezpečne.
„Focus je veľmi vyzretý model, na ktorom sa ťažko
hľadá chyba a po facelifte je navyše absolútne
moderný. Po tomto teste by som ho mal rád dlhodobo“, uzatvára test Tibor.

Ford Focus Combi 1.6 TDCi
Motor:
Dieselový preplňovaný štvorvalec
Objem valcov:
1560 cm3
Maximálny výkon:
85 kW pri 3600 ot
Maximálny krútiaci moment:
270/1 750 1/min
Rozmery – dĺžka/šírka/výška:
4 556/1 823/1 505 mm
Rázvor:
2 674 mm
Najvyššia rýchlosť:
193 km/h
Zrýchlenie (0-100 km/h):
11,1 s
Priemerná spotreba:
5,1 /100 km
Meranie Š&E:
5,8 l/100 km
Cena modelu od:
12590 Euro s DPH
Cena skúšaného modelu:
21 590 Euro s DPH

Odporúčame
MOL Dynamic Star 5W-30

Dôležitejšie prvky výbavy:
ICE 3-SYNC II +8 palcový LCD displej, ABS, EBD,
TCS, TVC, ESP, HLA My Key, adaptívne bi-xenónové
svetlomety, elektricky vyhrievané sedadlá, predné
LED svetlá denného svietenia, aktívny automatický
parkovací asistent SAPP

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.
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Dôraz na

športové vlastnosti
Dynamické prémiové SUV vozidlá
SUV je skratka z oblasti automobilizmu, označujúca športové vozidlá
využívané na voľný čas, a výrobcovia niekoľkých noviniek prémiovej
triedy kladú veľký dôraz na doslovné chápanie tohto výrazu.
Dôkazom sú automobily BMW X4, Lexus NX a Porsche Macan, ktoré
sú najdynamickejšími zástupcami svojej kategórie.
BMW X4 – Malý brat
Výrobca v prípade novej X4 zohľadnil najviac kritizované veci súvisiace
s jeho väčším bratom a ponuka miest kompaktného typu vozidla je už
vyhovujúca aj vzadu. SUV popri tom disponuje delenou opierkou zadných sedadiel v pomere 40:20:40 už aj v jeho základnej verzii.
Medzi zvláštnosti BMW X4 patrí displej premietaný na čelné sklo,
ktorý ponúka celé spektrum farieb, ďalej asistent diaľkových svetiel zabraňujúci oslepovaniu vodičov protiidúcich vozidiel, systém
upozorňujúci na opustenie jazdného pruhu, aktívne riadenie rýchlosti doplnené o funkciu Stop&Go, varovanie pred chodcami, ako
aj systém kolízneho varovania s funkciou aktivácie bŕzd.

Lexus NX 300h – Hybridná sila
Táto prémiová značka patriaca pod automobilku Toyota sa snaží prilákať
nových zákazníkov futuristickým zovňajškom. Výber materiálov
a ich vypracovanie zodpovedá očakávaniam pre kategóriu prémium,
sedadlá sú pohodlné a ponuka miest je veľmi štedrá tak vpredu,
ako aj vzadu. Už základná ponuka prevyšuje veľkú časť konkurentov a čerešničkou na torte je audio systém Mark Levinson
s priestorovým ozvučením, vybavený technológiou Clari-Fi. Balík
aktívnej bezpečnosti obsahuje okrem iného panoramatický monitor s 360° kamerou, adaptívny tempomat fungujúci v celej oblasti
rýchlosti vozidla, systém monitorujúci pohyblivé prekážky za vozidlom v priečnom smere, ako aj nový typ svetla svietiaceho do zákruty.

Porsche Macan – Športový off-road
Automobil je oveľa športovejším menším bratom modelu Cayenne
a jeho úroveň zodpovedá značke. Interiér, v ktorom prevládajú kvalitné materiály, je určený pre päť osôb. K 18 palcovým kolesám
základnej výbavy je možné pridružiť pohybový mechanizmus
so vzduchovým pružením, a tak je vozidlo Macan v základnej
polohe o 15 mm bližšie k asfaltu. Pri prepnutí do režimu offroad sa karoséria zdvihne o 40 mm a podvozok sa v tomto prípade dostane do výšky 23 cm. Macan Turbo je 400 koňový
a rýchlosť 100 km/h dosiahne za 4,8 sekundy. Tento čas sa s
voliteľným balíčkom Sport Chrono zníži na 4,6 sekundy.
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BMW X4

Lexus NX 300h

Porsche Macan

Dĺžka �������������������������������������������4671 mm
Šírka ������������������������������������������� 1881 mm
Výška ������������������������������������������1624 mm
Vzdialenosť náprav �������������������2810 mm
Batožinový priestor ���������������500-1400 l
Motor ���������������� 3 benzínové, 3 dieselové
Výkon ���������������������������������������� 184-313 k
Priemerná spotreba�����5,2-8,3 l/100 km
Zákl. cena (s DPH) ���������46.996-61.132 euro

Dĺžka ������������������������������������������ 4630 mm
Šírka ������������������������������������������� 1845 mm
Výška ����������������������������������������� 1645 mm
Vzdialenosť náprav ������������������ 2660 mm
Batožinový priestor ��������������� 555-1600 l
Motor �����������������������������������������1 hybridný
Výkon ������������������������������������������������ 197 k
Priemerná spotreba �����5,0-5,4 l/100 km
Zákl. cena (s DPH) ����������43.900-65.900 euro

Dĺžka ........................................... 4681 mm
Šírka ............................................ 1923 mm
Výška ...........................................1624 mm
Vzdialenosť náprav ....................2807 mm
Batožinový priestor ................500-1500 l
Motor ................. 2 benzínové, 1 dieselový
Výkon .........................................258-400 k
Priemerná spotreba ..... 6,1-9,2 l/100 km
Zákl. cena (s DPH)............65.212-88.498 euro

Dizajn

Dizajn

Dizajn

Tento model je športovou verziou vozidla X3
a jeho dizajn sa najviac podobá na svojho
väčšieho brata, model X6. Oproti modelu
X3 sú predné sedadlá nižšie o 20 mm a
zadné sedadlá, ktoré navodzujú dojem, že
vozidlo je len dvojmiestne, jednoznačne
potvrdzujú športový charakter auta.

Pre prednú časť vozidla je určujúca kombinácia úzkych svetlometov s obrovskou
maskou chladiča. Profil vozidla vzbudzuje dojem sily vďaka oblúkom okolo
kolies a vrcholovým bodom strechy posunutým dozadu. V zadnej časti auta sú
LED svetlá v tvare písmena L.

Agresívna predná časť a silueta v tvare
kupé nasledujú vzor väčšieho Porsche
Cayenne, avšak celkový dizajn je oveľa harmonickejší. Zapustené zadné svetlá majstrovsky prerušujú monotónne hladké tvary.

Výbava

Výbava

Popri pohone všetkých 4 kolies typu
xDrive patrí do sériovej výbavy auta športový volant s meniteľnými prevodmi. Pri
základnej výbave xLine je dostupný balíček M Sport, ktorého príslušenstvo poskytuje vozidlu viac dynamiky nielen zvonka,
ale aj vo vnútri. Komu ani to nestačí, môže
vďaka množstvu doplnkov dodať svojmu
vozidlu naozaj jedinečný charakter.

LED svetlá, kožený poťah volantu, elektrická ručná brzda, asistent rozjazdu
do kopca, 8 airbagov, audio systém, dotyková obrazovka, dvojzónová automatická
klimatizácia – to je len niekoľko položiek
z balíčka Business, považovaného za základnú verziu. Z piatich možných úrovní je
špičkou výbava Luxury.

Výbava
K Macanu patrí dažďový senzor, v 8 smeroch elektronicky nastaviteľné sedadlo
šoféra a dvojzónová klimatizácia v základnej cene. K autu sa dajú objednať
21 palcové disky kolies, bi-xenónové inteligentné svetlá, audio systém BOSE
s priestorovým zvukom, športové sedadlo
s pamäťou nastavenia, pokročilý multimediálny systém PCM, keramické brzdy
a momentovo riadený diferenciál.

Motor
SUV je momentálne dostupné len s hybridným pohonom, ktorý sa stal vizitkou
Lexusu. Vo verzii s predným pohonom sa
k 2,5 litrovému benzínovému motoru s
Atkinsonovým cyklom pridáva jeden elektromotor, kým vo verzii vozidla s pohonom
všetkých 4 kolies je k zadnej náprave pripojený ďalší, 68 koňový elektromotor.

Motor

Motor

Ponuka motorov pozostáva z troch benzínových a troch dieselových motorov Euro 6.
Automobil BMW X4 xDrive35i je montovaný
so špičkovým benzínovým motorom so
silou 306 koní a najsilnejším zástupcom
v ponuke je vozidlo BMW X4 xDrive35d.
Jeho 3,0 litrový radový štvorvalcový motor
má 313 koní a umožňuje zrýchlenie na
100 km/h za 5,2 sekúnd.

Z momentálne vyrábaných troch verzií
dostalo vozidlo Macan S 3,0 litrový, 340
koňový benzínový motor V6, kým Macan
Turbo 3,6 litrový, 400 koňový motor V6
s dvojitým turbodúchadlom. 3,0 litrový
motor vozidla Macan S Diesel je 258
koňový s 580 Nm krútiacim momentom.
K vozidlu prináleží sedemstupňová prevodovka s dvojitou spojkou.
marec 2015 | štýl&elán |
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Nemý svedok
mafiánskych

praktík

Al Caponeho cadillac

Prvé nepriestrelné autá nepoužívali hlavy
štátov, ale predstavitelia ešte nebezpečnejšieho
„remesla“. Cadillac Town Sedan z roku 1928
slávneho gangsterského bossa Al Caponeho
je skutočnou automobilovou kuriozitou.

V januári 1920 nadobudol právoplatnosť zákaz konzumácie alkoholu, ktorý odsúhlasil Kongres Spojených štátov
amerických. Prohibícia trvala do decembra 1933 a priniesla so sebou vzostup gangstrov pašujúcich lieh. Nastal
čas krvavých zúčtovaní a vojen gangov. Spomedzi zločincov, ktorí sa stali legendami už počas svojho života, vynikal Alphonse Gabriel „Al” Capone, ktorý vládol nad podsvetím Chicaga celých sedem rokov, až kým ako 33-ročný
neposunul svoje mafiánske kráľovské žezlo ďalej. Rad
zaradom eliminoval svojich rivalov, ale aj on sám sa
mohol kedykoľvek ocitnúť v paľbe samopalov s otočným
zásobníkom. Pre svoje luxusné vozidlá si preto objednal
riešenie, ktoré bolo dovtedy známe len v armáde.
Zo stajne Al Caponeho obrnených vozidiel sa zachoval

v roku 1902.
Spolocnost Cadillac vznikla
Meno dostala po zakladatelovi
mesta Detroit a francúzskom objavitelovi
vi.
Antoine de la Mothe Cadillaco
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len Cadillac z roku 1928 a vďaka pochybnej sláve svojho
majiteľa má dnes veľkú hodnotu.

Prefíkané ťahy

Na prvý pohľad sa auto mafiánskeho bossa ničím nelíšilo
od ostatných Cadillacov V-8 Town Sedan z roku
1928. Jeho 5,6 litrový motor produkoval silu 90 koní
a bola k nemu pripojená trojstupňová manuálna prevodovka. Modifikácie boli múdro skryté.
Auto malo rovnakú zelenú farbu ako
85 kusov Cadillacov, ktoré v tom čase
dostali policajti a dôležití úradníci
Chicaga. Popri „kamufláži“ bolo aj

Krvilačný Rob

automobilová história

in Hood

Väčšina amer
ického obyvat
eľstva od
začiatku odmie
tala prohibíciu
, preto sa
na kr vilačných
pašerákov liehu
pozerali
ako na ľudový
ch hrdinov. Al
Capone podporoval svoju
rolu moderného
Robina
Hooda nespoč
etným množstv
om charitatívnych ak tivít.
Po chicagskýc
h vraždách
v roku 1929 na
deň Valentína
sa mu obrá tila chrbtom ni
elen verejnosť,
ale aj orgány
spravodlivosti,
ktoré mal dovt
edy pod palcom. Nakoľko
nevedeli nájsť
in
ý dôvod na
trest, do väzeni
a sa na osem
rokov dostal
pre daňové po
dvody.

do Kongresu práve Al Caponeho autom. Následne mal
historický príhovor, ktorým USA vstúpili do druhej svetovej
vojny. Osobný strážca tvrdil, že prezidentská flotila nedisponovala v tom čase opancierovaným vozidlom, schopným znížiť bezpečnostné riziká. Z vtedajších dokumentov
a fotografií jednoznačne vyplýva, že spomienka osobného strážcu nezodpovedá skutočnosti, avšak na legende
je aj kúsok pravdy. Podľa dôveryhodných zdrojov si Al
Caponeho Cadillac predtým skutočne niekoľkokrát Biely
dom požičal, napríklad na jednu z ciest prezidenta do
štátu Georgia. Neskôr bol pre Roosevelta objednaný prezidentský opancierovaný Lincoln.

Hviezda aukcií

Životná dráha mafiánskeho Cadillacu sa uväznením
Al Caponeho v roku 1931 neskončila. Auto sa dostalo
do Anglicka, kde sa stalo atrakciou zábavných parkov, až
kým to v roku 1939 na nátlak americkej vlády
britské úrady jeho verejnú prezentáciu nezakázali.
Sedan sa v roku 1958 dostal do Kanady a po precíznom
zreštaurovaní bol predstavený v automobilovom múzeu.
Po zrušení múzea vandroval Cadillac z jednej aukcie na
druhú, z jednej zbierky do inej. Naposledy sa objavil
v júli 2012, keď na dražbe v Michigane vymenil
majiteľa za 341 tisíc dolárov.

Prezidentská pevnosť

jeho vozidlo vybavené sirénou a malo namontovaný aj
policajný vysielač. Je pravdepodobné, že v histórii kriminality sa na tento trik podujal ako prvý. Jedno je isté, že je
najstaršie zachované opancierované osobné auto
s 2,5 centimetra hrubými okennými sklami bolo chránené
pred projektilmi samopalov viac ako 1,3 tonami oceľových plechov. Popri posilnenom podvozku bola potrebná
aj špeciálna konštrukcia na zdvíhanie okien. Zadné okno
bolo vybavené praktickým prídavným zariadením. Jedným
pohybom sa dalo vyklopiť nahor, čo uľahčovalo pasažierom pohodlne strieľať na tých, ktorí ich naháňali.

Cadillac Al Caponeho nie
je jediným autom, ktoré slúžilo
v Bielom
dome, pretože popri Lin
colne
bola táto značka hlavný
m dodá vateľom prezidentskej
kancelárie. Barack Obama v rok
u 2009
dostal limuzínu s názvo
m Cadillac
One. Táto pevnosť na šty
roch
kolesách je odolná nielen
proti
mínometom, ale chrán
i aj pred
biologickým útokom.

Prezidentské legendy

Historici ju síce vyvrátili, ale legenda o tom,
že Al Caponeho auto „účinkovalo“ v jednom z najtemnejších momentov histórie,
zaťato žije ďalej. Jeden z osobných strážcov Franklina D. Roosevelta vo svojich
memoároch spomenul, že dňa 7. decembra
v roku 1941, po japonskom útoku na Pearl
Harbour, bol americký prezident prevezený
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Motocyklový hrdina
z Dakaru v žlto-čiernom

Štefan Svitko je
dlhodobo najúspešnejším
slovenským motocyklovým
pretekárom na rely Dakar,
čo dokázal aj začiatkom
tohto roka, keď obsadil
vynikajúce piate miesto.
Tento uznávaný športovec
však nemá žiadne hviezdne
maniere a medzi fanúšikmi
sa preslávil aj svojím
skromným a príjemným
vystupovaním. Čím to je,
že ho priťahuje práve taká
extrémne náročná súťaž?
16
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Po skončení súťaže sme sa dohodli
s hlavným partnerom, spoločnosťou
Slovnaft, že to na Dakare spolu
skúsime aj na ďalší rok.

Štýl&elán: Na Dakare ste štartovali už šiesty raz.
Znamená to, že ste už veteránom?
Štefan Svitko: Za veterána by som sa určite nepasoval,
no patrím do takého dobrého stredu. Sú etapy, napríklad
v Chile v púšti, ktoré som absolvoval už po šiesty raz,
čiže mám nejakú tú skúsenosť, avšak aj tieto trasy sa
vždy trochu menia. Na druhej strane je veľa nových etáp,
ktoré sú každý rok iné.
Š&E: Keď ste začali jazdiť na Dakare, boli ste slobodný
muž. Potom ste sa oženili a tento rok ste štartovali už ako
otec. Zmenilo to váš pohľad na Dakar? Jazdili ste inak?
Š.S.: Asi nie. Keď jazdíte na takýchto súťažiach, tak
musíte do toho dať všetko. Na druhej strane je zrejmé, že
človek už je zodpovedný aj za svoju rodinu, nielen sám za
seba, ale na päťdesiat percent sa jazdiť nedá. S manželkou som počas súťaže udržiaval kontakt. Ona počas dňa
sledovala moje výsledky pri internete a po skončení etapy
sme si posielali smsky. Každý deň, keď ma videla v cieli,
mohla byť pokojná, lebo vedela, že som v poriadku.
Š&E: Ktorá etapa bola najťažšia?
Š.S.: Nielen pre mňa, ale aj pre ostatných bola jednoznačne najťažšia etapa, keď sme museli prejsť cez
soľné jazero. Bola zima, iba pár stupňov nad nulou,
pršalo, na jazere sa vytvorila súvislá vrstva vody a my
sme mali po nej jazdiť rýchlosťou nad sto kilometrov.
Žiadali sme, aby sa tá etapa odložila, ale organizátori
nechceli o tom ani počuť, keďže na jej štart prišiel sám
bolívijský prezident Evo Morales. Tá etapa bola nielen
veľmi nebezpečná, ale agresívna slaná voda veľmi škodila motorkám.
Š&E: Do médií sa väčšinou dostanú informácie o skvelých výsledkoch, ale Dakar je aj o solidarite. Vy ste pomáhali až dvom jazdcom. Ako to presne bolo?
Š.S.: Comovi som pomáhal v etape, kde som stratil
asi dvadsať sekúnd. Chcel preskočiť kanál s vodou, no
zostal v ňom zapadnutý. Tak som mu pomohol vytiahnuť
motorku. Goncalvesovi som pomohol v prejazde vo výške
asi 5000 metrov nad morom, tam som ho ťahal asi tri
hodiny. Vtedy som však nestratil žiadny čas.
Š&E: Je takáto pomoc štandardná? Pomáhali podobne aj
vám v minulosti?
Š.S.: Ak je niekto na zemi, tak mu určite jazdci pomôžu,
podľa mňa to je štandard. Ak sa však bojuje o miesta,
a motocyklista iba stojí, vlastne sedí na svojej motorke,
lebo má napríklad technickú poruchu, tak sa zriedkavo pomáha. Len veľké tímy, ktoré majú viacerých

motocyklových pretekárov, ich vedú k vzájomnej tech
nickej pomoci počas etáp. Malé tímy, alebo jednotlivci
ako som ja, si to nemôžu dovoliť.
Š&E: Jazdci na Dakare nemajú ozajstné GPS ako
v autách, iba akúsi buzolu, ktorá ukazuje smer, a mapu.
Môže sa jazdec počas súťaže reálne stratiť?
Š.S.: Stratiť sa asi nemôžete, ale zablúdiť áno, čím stratíte cenné minúty. Ak napríklad dlhodobo stojíte, vaša
motorka, teda taká škatuľa vo vašej motorke vyšle signál
spolu s vašimi súradnicami a v najhoršom prípade prídu
za vami organizátori. Stratiť by sa mohol jazdec iba v tom
prípade, ak by niekde odstavil svoju motorku a pešo sa
vybral do púšte. O takom niečom však neviem.
Š&E: Na víťazov Dakaru spravidla strácate asi 45 minút
a rozdiel naberiete väčšinou na začiatku. Čím to je?
Š.S.: Prvých 15-20 jazdcov jazdí počas roka aj iné rely, čo
je príležitosť na dobrú prípravu na Dakar. Ja túto možnosť
nemám. Takže na začiatku sa musím vždy znovu dostať
„do deja“, učiť sa. Ak na začiatku stratím príliš veľa času,
mám problém súperov dobehnúť. Závisí to ale aj od toho,
ako daná etapa sedí konkrétnemu jazdcovi. Prvé etapy
väčšinou vedú po cestách, popri civilizácii. Ide sa po poľných cestách, kde môžu byť až 90-stupňové zákruty.
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tváre z obálky

Výsledk y Štefana Svitk
a
na Dakare
2015: 5. miesto
2014: 9. miesto
2013:	odstúpil v 12.
etape pre
zranenie
2012: 5. miesto
2011:	odstúpil vo 8.
etape pre
technické problémy
2010:	13. miesto, na
jlepší
nováčik

Normálny motocyklista ide napríklad rýchlosťou 80 km/h,
my musíme ísť aj 170 km/h. Ak takú zákrutu človek dobre
neubrzdí, môže stratiť aj tri-štyri sekundy.
Š&E: Aký je základný rozdiel medzi veľkým klubom a sólo
jazdcom zo Slovenska?
Š.S.: Vo veľkých kluboch majú štyroch až šiestich ľudí,
spávajú vo veľkých klimatizovaných karavanoch, kým
my spíme v stanoch alebo autách. Možno nie je najdô
ležitejšia veľkosť tímu, ale to, aké finančné prostriedky sú
k dispozícii. Možno stačia dvaja ľudia, ale dôležité je, aby
sa mohli civilizovane vyspať. No a niekedy veľký tím môže
znamenať aj väčšie starosti.
Š&E: Je rozdiel medzi motorkami?
Š.S.: Iste. Fabrické motorky, na ktorých jazdia pretekári
z najlepších tímov, sú lepšie, takú motorku netovárenský
jazdec nikdy nedostane. Napriek tomu si myslím, že aj
moja motorka je vynikajúca a aj s nefabrickou motorkou
by sa dala vyhrať Dakar.

Motocykel Štefana Svitka
KTM 450 Rally Replica
1. H
 motnosť: približne 140 kg
(s prázdnymi nádržami)
2. Typ motora: štvortaktný jednovalec
3. Objem motora: 449,3 cm3
4. Počet prevodov: 6
5. Objem nádrží: 33 litrov
6. Rám: chróm-molybdénová zlúčenina
7. Predný tlmič / zadný tlmič: WP-USD
48mm / WP-Monoshock
8. Výfuk: Akrapovič
Používané mazivá MOL Dynamic:
MOTO 4T GP, MOTO GT Racing,
Moto Chain O-X
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Vizitka
Rodák z Oravy Štefan Svitko patrí medzi najlepších svetových motocyklových jazdcov. Od roku 2007 je podporovaný
spoločnosťou SLOVNAFT. Mnohonásobný majster Slovenska
a trojnásobný majster Európy v endure štartoval na rely
Dakar po prvý raz v roku 2010 a získal titul „Najlepší nováčik rely Dakar“. Odvtedy je na štarte každý rok. Zatiaľ najlepším Štefanovým umiestnením na Dakare je 5. miesto z roku
2012, ktoré si v náročnejších podmienkach a väčšej konkurencii zopakoval v roku 2015. Je ženatý, má malú dcéru.

Š&E: Vidíte nárast záujmu o motoristický šport na
Slovensku?
Š.S.: Počas socializmu bol Dakar akási priorita
a Československo dosahovalo dobré výsledky.
Prejavovalo sa to aj v záujme o tento šport. Potom to
úplne zakapalo. Dúfam, že aj moje výsledky pomôžu
tomu, aby záujem znovu zrástol, a nielen na strane fanúšikov, ale aj na strane sponzorov.
Š&E: To, že sa chystáte na ďalší Dakar, je akoby automatické. Aké sú však vaše plánu dovtedy? Čo budete robiť
počas roka?
Š.S.: Po skončení súťaže sme sa dohodli s hlavným partnerom, spoločnosťou Slovnaft, že to na Dakare spolu
skúsime aj na ďalší rok. Dovtedy ma čakajú preteky na
Slovensku a v Česku, a potom v septembri Šesťdňová
súťaž. Ale hlavným cieľom je zas Dakar, na ktorý sa
budem pripravovať počas celého roka.
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Výzva pre
vysokoškolákov!

Prihláste svojho
najobľúbenejšieho
učiteľa a získajte
množstvo cien:

Spomínate si na svojho
super učiteľa chémie,
fyziky alebo
matematiky
na základnej
či strednej škole?

Zlatý Amos:
3500 EUR

Poďakujte sa mu
tak, že ho prihlásite
do súťaže o ceny
spoločnosti
SLOVNAFT, a.s.,
v ktorej má šancu
získať finančnú
odmenu.

Amos sympaťák:
1000 EUR
Naj príbeh:
200 EUR
Zlatá škola:
1000 EUR

Naj učiteľ chémie
1000 EUR

Internetové
hlasovanie:
100 EUR

Naj učiteľ fyziky
1000 EUR

Pedagóg, na ktorého
sa oplatí spomínať:
zájazdy
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Každý študent, ktorý
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Cena Jána
Gašperana:
1000 EUR

Naj učiteľ matematiky
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správy

Súboj najlepších

Z

ákladná časť 22. sezóny najvyššej slovenskej hokejovej súťaže sa skončila a osem najsilnejších tímov postúpilo do Slovnaft Play off.
Favoritom na titul majstra sú oceliari z Košíc, ale
chuť na víťazstvo majú viaceré tímy. Vyhrať môžu aj
fanúšikovia, ak sa zapoja do súťaže, ktorú pre nich
pripravil Slovnaft – partner extraligy a generálny
partner play off.

Hokej nás tankuje
Slovnaft je dlhodobo významným podporovateľom domáceho hokeja. „S výrazným náskokom je
hokej najsledovanejším športom a až s odstupom ho
nasledujú tenis, cyklistika a futbal. Hokeju sa venujeme na našom špeciálnom facebookovom profile
´Hokej nás tankuje´ a v súvislosti s play off fanúšikom opäť prinášame súťaž a zaujímavé informácie

Slovnaft Play off
www.facebook.com/hokejnastankuje súťaž o ceny • instagram #slovnaft
Priame prenosy RTVS
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zo zákulisia hokejových štadiónov. Naším cieľom je
zapojiť fanúšikov do hokejového diania, a tak podporiť ich záujem o tento atraktívny a dynamický šport,“
povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s.,
v úvode Slovnaft Play off.

Mikroporty pre rozhodcov
Po prvý raz v histórii hokejovej extraligy na Slovensku
budú mať diváci v hľadisku aj v priamom televíznom
prenose možnosť vypočuť si aj konverzáciu rozhodcov. Mikroporty umiestnené na ich telách mali
úspešnú premiéru na Slovakia Cupe a po vychytaní
nedostatkov sa počas extraligového play off dostáva
k divákom rozhodcovská komunikácia v ešte vyššej
zvukovej kvalite.
Vďaka mikroportom majú rozhodcovia príležitosť
vysvetliť svoje verdikty a eliminovať tak kritiku ľudí
neznalých pravidiel. Priamy prenos zároveň vedie hráčov ku kultúrnejšej komunikácii s rozhodcami.
Ak zaznie nejaký vulgarizmus zo strany hráča smerom k rozhodcovi, ide o jasný dôkaz a podnet pre
kompetentných, aby konali. Zásluhou mikroportov by
tak mala ísť úroveň slušnej komunikácie na ľade jednoznačne nahor.
Víťaza Slovnaft Play off a majstra 22. ročníka extraligy
spoznáme v prvej polovici apríla. Posledný možný finálový zápas bude 13. 4. 2015.

správy

Slovnaft podporil ďalšie

mladé talenty

Až 96 nadaných detí a mladých ľudí sa predstavilo vo
februári vo finále grantového programu Talenty Novej
Európy. Odborná porota z nich vybrala 50 najlepších, ktorí
si na podporu svojho rozvoja rozdelia grant v celkovej výške
66 tisíc eur. Ich zoznam je na stránke www.tne.sk.
Polovica postúpila do finále
Do grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý
už po ôsmy raz vyhlásila Stredoeurópska nadácia (CEF)
a spoločnosť SLOVNAFT, poslali nadané deti a mladí
ľudia celkovo 200 prihlášok. Výsledkom prvého kola
výberu bol zoznam 96 najtalentovanejších žiadateľov
o grant, ktorí postúpili do finále. Jedinečnosť svojho
nadania prezentovali osobne pred porotou v dvorane
bratislavskej VŠMU. Tam boli dôležité nielen ich najvýznamnejšie úspechy, ale aj odpovede na otázky, kto
je ich vzorom, aké majú ciele a ako ich chcú dosiahnuť.

Športoví majstri Slovenska
V oblasti športu sa vo finále predstavilo 45 mladých talentov. Členov poroty, v ktorej bol zastúpený aj
jeden z najlepších svetových motocyklových pretekárov Štefan Svitko, mohli presvedčiť prezentáciou svojich úspechov a cieľov aj v podobe audiovizuálnych
materiálov. Medzi vynikajúcimi mladými športovcami
zabojovali o grant aj plavec Tomáš Púchly, ktorý na
Olympiáde mládeže v čínskom Nanťingu vytvoril nový
slovenský rekord v kraule na 50 metrov a v kategórii 1998 skončil ako druhý na svete, dvojnásobná majsterka SR v zjazdovom lyžovaní Klaudia Nemcová či
majster Slovenska v biatlone Samuel Hubač.

Vynikajúci umelci aj vedci
Talent 51 mladých nádejných umelcov a vedcov
mohla porota posúdiť aj prostredníctvom živých ukážok a prezentácií výskumných prác. Z hudobníkov
zvlášť zaujal klarinetista Martin Adámek, víťaz viacerých medzinárodných súťaží, medzi mladými umelcami vynikal Jozef Pilát, zameraný na maľbu, fotografiu a grafiku, kým medzi mladými vedcami bola
neprehliadnuteľná Emília Petríková, ktorá exceluje na
poli molekulárnej biológie.

Len talent nestačí
Všetci tohtoroční finalisti v sekciách šport, veda a umenie ukázali, že okrem talentu treba mať aj pevnú vôľu
a snahu niečo dokázať. Sú výnimoční už vo svojom
mladom veku – tak ako ich predchodcovia v uplynulých siedmich ročníkoch grantového programu Talenty
Novej Európy. Aj to je dôvod, prečo Slovnaft doteraz
podporil 250 mladých talentov sumou, ktorá už prevýšila 500 000 eur.
www.slovnaftludom.sk • www.tne.sk
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história

Sviatok
žien

Čo by sme mali
vedieť o 8. marci

Medzinárodný deň žien má vyše
storočnú tradíciu a oslavujú ho
takmer na celom svete. Vieme však,
čo sa skrýva za kyticami a bonbónmi,
ktorými sú ženy v tento deň doslova
obsypané? Aký má historický pôvod
a aký je význam dňa venovaného
krajšiemu pohlaviu?

E

xistuje len málo významných dní, ktoré sú posudzované tak kontroverzne, ako Deň žien. Kým
pre väčšinu ľudí zostáva oslavou stelesnenia
jemnosti a krásy, mnohí sa k tomuto sviatku z historického dôvodu správajú odmietavo. Jeho korene sa
totiž stále silno viažu k zápasom feministických hnutí
a krajnej pravice z minulého storočia.

Boj o práva žien
Na II. ročníku Medzinárodného socialistického kongresu žien, ktorý sa konal v roku 1910 v Kodani,
nemecká bojovníčka za práva žien, Clara Zetkinová
navrhla, aby sa na celom svete každoročne oslavoval deň žien. Ten mal v prvom rade slúžiť ako agitácia
za uznanie volebného práva žien. O štyri roky neskoršie, v roku 1914 Zetkinová na ďalšom kongrese
oficiálne vyhlásila Medzinárodný deň žien,
ktorý by bol každoročne 8. marca – ako
spomienka na demonštráciu textilných
robotníčok v New Yorku dňa 8. marca
1857.
Ani za oceánom, ani v Európe spočiatku nevenovali tomuto sviatku
veľkú pozornosť. Volebné právo
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žien už uznala väčšina štátov, a tak medzinárodný
deň žien stratil svoj pôvodný obsah a účel. Populárny
sa však stal v Sovietskom zväze, kde v Dni žien videli
prostriedok zápasu proletariátu – žien robotníckej a
roľníckej triedy a stelesnenie rovnosti.

Oslavy MDŽ u nás
Na Slovensku sa MDŽ pred druhou svetovou vojnou
neudomácnil. Sviatkom, o ktorom sa začalo verejne
hovoriť, sa stal až po roku 1948, keď ho podporil
režim v povojnovom Československu. Už od začiatku
bol vnímaný ako nástroj politickej propagandy. Stal
sa symbolom boja socialistických žien za mier a proti
kapitalizmu.

história

Rovnoprávnosť?

Kedy zaviedli volebné prá

vo žien

Fínsko

1906
Rusko
1917
Nemecko
1919
Československo
1920
Francúzsko, Taliansko
1944
Maďarsko
1945
Belgicko
1958
Švajčiarsko
1971
Portugalsko
1976
Lichtenštajnsko
1984

Celorepublikový charakter nadobudol Medzinárodný
deň žien v roku 1974 na zjazde Československého
zväzu žien. Bol to symbol zrovnoprávnenia žien
v spoločnosti – veľkej vymoženosti socializmu.
Oslavy MDŽ sa stali každoročne propagandistickým rituálom, ktorým si vládnuca strana upevňovala
svoju moc a ideológiu.
Nie je náhoda, že v tento deň na mnohých miestach
sveta upozorňujú mimovládne organizácie na spoločenskú úlohu žien a hovoria aj o dôležitosti boja proti
násiliu páchanému na ženách.

Medzinárodný deň žien
po prvý raz oslávili dňa 19.
marca 1911, a to v Rakúsku,
Dánsku, Nemecku
a Švajčiarsku.

Deň žien na celom svete
Deň žien je oficiálnym štátnym sviatkom v Afga
nistane, na Kube, v Ugande, Rusku a vo Vietname.
V Číne, Macedónsku a Nepále v tento deň ženy dostávajú v práci voľno. V mnohých krajinách – v Brazílii,
Chorvátsku či Srbsku – 8. marec nie je síce štátnym sviatkom (podobne ako aj u nás), ale muži
zvyknú potešiť ženy drobnými pozornosťami. No a
v Portugalsku vznikol osobitný zvyk. Ženské spoločnosti
tam na MDŽ veľmi často organizujú „babské žúry”.

Medzinárodný deň mu

žov

Kto si myslí, že svojím svi
atkom
sú poctené len ženy, je
na omyle.
Od roku 1999 oslavujú
vo viacerých štátoch aj medziná
rodný deň
mužov. Prvé oslavy toh
to sviatku –
s podporou OSN – sa kon
ali
v štáte Trinidad a Tobago
, ale oslavy
pre mužov majú od rok
u 2009 aj
v susednom Maďarsku.
Tento deň
je poctou dobrého výkonu
v práci,
serióznosti v rodine a ang
ažovanosti v prospech svojho
národa.

Aké kvety?
Ak by muži chceli cielene vybrať kvety hodné osobnosti obdarovanej ženy, musia brať do úvahy niekoľko
základných pravidiel. Veselé, rozmarné dámy obľubujú kytice kvetov so sviežimi farbami, solídnejšie
ženy zas pastelové farebné odtiene v ružových a bielych tónoch. U romantických žien sú biele kvety doplnené ružovými „povinné” a u starších dám úspech
zaručia črepníkové kvety.
Neodmysliteľným príslušenstvom MDŽ bola po celé
desaťročia kytička snežienok. Tieto milé drobné
kvietky však z ponuky predajcov kvetov vymizli
– boli totiž vyhlásené za chránené. Aj tak
máme ešte z čoho vyberať. Ak chceme
vytvoriť príjemnú jarnú atmosféru,
sú na to vhodné aj tulipány, narcisy, hyacinty či frézie. Bielou
ružou môžeme potešiť mamu,
červená ruža je jednoznačný
náznak lásky, je akýmsi
„ľúbostným prehlásením”.
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gastronómia

Pripraviť sa, pozor,
Väčšina druhov syra je sama osebe
gastronomickým zážitkom, ale oplatí
sa spojiť ich s inými chuťami. Nie je to
náročné. Z nekonečného počtu variácií
sme vybrali aspoň zopár.
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syr!

gastronómia
Suroviny: 0,5 kg zelenej špargle, štipka soli, štipka cukru, mleté čierne korenie,
malé množstvo čerstvo postrúhaného muškátového orieška, 2 polievkové lyžice masla,
2 polievkové lyžice múky, 1 dl 30%-nej smotany, 75 g strúhaného parmezánu.

Špargľová krémová polievka s parmezánom
Príprava:

1) Špargľu ošúpeme, z konca so steblom odrežeme 1-2 cm, zvyšok pokrájame na 3 cm dlhé kusy
a vložíme do 1,5 litra horúcej vody. Do vody pridáme soľ, korenie a cukor. 2) Špargľu za cca 1-2 minúty
vyberieme a opláchneme studenou vodou. Vodu, v ktorej sme varili špargľu, nevylievame. 3) V hrnci

roztopíme maslo, nasypeme múku a dobre premiešame. Pomaličky podlievame vodou, v ktorej sme
varili špargľu a vložíme do hrnca aj kúsky špargle. 4) Niekoľko krajších kusov špargle si odložíme na
zdobenie polievky. Ostatné zmixujeme so šťavou a s malým množstvom postrúhaného muškátového
oriešku. 5) Polievku ozdobenú špargľou posypeme strúhaným parmezánom a servírujeme horúcu.
Info Š&E: Parmezán je jeden z najstarších druhov
európskeho syra. V dnešnej podobe existoval už v 13.-14. storočí.

Suroviny: Mäso: 6-8 plátkov bravčového karé, 1 malá cibuľa, 2 polievkové lyžice
masla, soľ, čierne korenie, 2-3 polievkové lyžice horčice, 1-2 polievkové lyžice silnej dijonskej horčice. Omáčka: 50 g masla, 25 g múky, 3 dl studeného mlieka, soľ,
čierne korenie, muškátový oriešok, 50 g syra gouda.

Karé s horčicou a syrovou omáčkou

Príprava:

1) Kúsky mäsa aspoň hodinu pred prípravou osolíme, okoreníme
a potrieme horčicou. 2) Cibuľu posekáme na drobno a opražíme
na masle. Vložíme kúsky mäsa potreté horčicou. Spočiatku môžeme
využiť silný plameň, a potom pod pokrievkou udusíme do mäkka. Úbytok
šťavy môžeme doplniť vodou alebo zeleninovou šťavou. Ak je mäso mäkké, vyberieme ho na tanier a odložíme. 3) Maslo na syrovú omáčku vložíme do rozohriateho
hrnca, pridáme múku a za stáleho miešania prilejeme na trikrát mlieko. Keď je biela
bešamelová omáčka pekné hladká, osolíme, okoreníme a posypeme postrúhaným
muškátovým orieškom. 4) Goudu (alebo iný obľúbený syr) postrúhame a pridáme
k bešamelovej omáčke. 5) Kúsky mäsa vložíme späť do omáčky a jedlo servírujeme
horúce. Ako prílohu odporúčame dlhé podusené lusky fazuľky.
Info Š&E: Gouda je polotvrdý syr, ktorý potrebuje na vyzretie menej
času. Môžeme ho servírovať už za „mlada“, keď je 3-6 týždňový.

Info Š&E: Cheddar je najpopulárnejším syrom v Anglicku, dostupný je v žltej
a červenej farbe. Ricotta je jedným z obľúbených jedál talianskej kuchyne. Podobá
sa síce na náš tvaroh, je však oveľa mäkšia a krémovejšia.

Ricottovo-špenátové lasagne
Príprava:

1) Na olivovom oleji opražíme cibuľu pokrájanú na kocky, pridáme obarené listy špenátu, z ktorých
sme vytlačili vodu a asi minútu nepretržite miešame. 2) Stiahneme z ohňa a necháme vychlad-

núť, potom zmiešame s ricottou a fetou, nastrúhame trošku muškátového oriešku, osolíme a okoreníme. 3) Plátky lasagne dáme do ohňovzdornej nádoby, ktorej spodok sme poliali olivovým olejom. Lasagne ukladáme po vrstvách a každú vrstvu potrieme špenátovou zmesou. Vrchný plátok
posypeme postrúhaným syrom cheddar. 4) Vložíme do predhriatej rúry a pečieme 45 minút pri
teplote 150 až 160 °C. Servírujeme s paradajkovým šalátom.
Suroviny: olivový olej, 1 cibuľa, 2 strúčky cesnaku, 300 g čerstvých
špenátových listov, 300 g syra ricotta, 100 g syra feta, 100 g syra
cheddar, muškátový oriešok podľa vlastnej chuti, soľ, čierne korenie,
12 plátkov lasagne.
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kultúra

Svieža marcová
ponuka

Jar sa začína harmóniou – festivalom zdravia a smiechom, ktorý
u svojich fanúšikov určite vykúzli legendárny český Banjo Band Ivana
Mládka so spievajúcimi komikmi. Kto má radšej tvrdšiu muziku, nemal
by prehliadnuť, že v Bratislave bude koncertovať kapela Goblin.

Ï

koncert
Goblin

Bratislava, 18. 03. 2015

Kultová talianska skupina známa fanúšikom filmovej
hudby a rocku. Z jej dielne pochádzajú soundtracky
k najslávnejším filmom, najmä k hororom Daria
Argenta, ktoré patria k klasike svetovej kinematografie, ale vytvorila aj hudbu k filmom ďalších významných režisérov. Na Slovensko príde v rámci svetového turné a slovenskú premiéru absolvuje po boku
progrockovej skupiny Persona Grata.
www.babylonatelier.sk

show

Banjo Band Ivana Mládka
Bratislava, 19. 03. 2015

Chcete na chvíľu zabudnúť na starosti? Poďte na hudobno-zábavnú
show, v ktorej okrem Ivana Mládka a jeho hudobníkov vystupujú
aj spievajúci komici – Lenka „Kalamity Jane” Šindelářová, Lenka
Plačková a Jan Mrázek. Dozviete sa, ako dosiahnuť, aby sa sedem
miliárd ľudí vošlo do Prahy a dokonca aj to, ako úsporne popravovať
na elektrickom kresle bez elektrického prúdu.

Ï

www.babylonatelier.sk

Harmónia,
festival zdravia a krásy

festival

Žilina, 20.–21. 03. 2015

Tip na spestrenie víkendu naozaj pre každého. Festival zdravého životného štýlu ponúka
stretnutia so známymi odborníkmi na aktuálne témy ako zdravý život, prevencia ochorení, chudnutie, prírodné liečebné metódy, osobnostný rozvoj či medziľudské vzťahy, ale
pripravená bude aj široká ponuka tovaru, služieb a bohatý sprievodný program.
www.harmoniafest.sk
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kultúra

film

Teória všetkého
Focus Features
Premiéra: 20. 03. 2015

Á

knihy

Výnimočný životný príbeh Stephena Hawkinga,
popredného svetového fyzika a kozmológa,
ktorý je legendou nielen svojím životným dielom,
ale aj krutou chorobou, ktorá ho už v mladosti
pripútala na špeciálny invalidný vozík. Výnimočný
je aj príbeh lásky s jeho spolužiačkou a neskôr
ženou Jane, ktorý je dôležitou dejovou líniou
pozoruhodného filmu.

Gustáv Murín
5xP

Marika Studeničová
Aj blondínky to vedia!

Ikar

Ikar

Vtipné, milé, láskavé postrehy, 6 × 9
¿
pohladení pre (nielen) ženskú dušu. Pavol
Hammel sa o knižke vyjadril, že keby ju
čítala Jessica Sarah Parkerová, určite
by uvažovala nad pokračovaním seriálu Sex v meste.
Pohodové čítanie na zasmiatie, ale aj zamyslenie.

Prvá pomoc pri partnerských problémoch. Aj vy sa čudujete, ako ste si ešte
včera hrkútali samé nežné slovíčka, a
dnes si neviete prísť na mená? Príčinou
je zriedka sex, oveľa častejšie sú to
financie, deti, jedlo, príbuzní, zlozvyky a
rozhodovanie, čo s voľným časom.

¿

DVD
Traja bratia

Chlapčenstvo

Magicbox

Traja bratia sa vydávajú do sveta, aby
si našli nevesty a rodičia im mohli odovzdať hospodárstvo. Cestou vstupujú
do slávnych príbehov, kde ich čakajú
rôzne nástrahy a príhody. Láskavý film
otca a syna Svěrákovcov v duchu klasických rozprávok.

Bonton

Á

Á

Počas dvanástich rokov nakrúcania
vzniklo prelomové dielo, strhujúci príbeh o premene chlapca na muža.
Nostalgická spomienka na roky
nedávno minulé, óda na dospievanie
a rodičovstvo, kde vám hlavný hrdina
doslova rastie pred očami.

CD
Robo Grigorov
Dych
Robo Grigorov

Chiki Liki Tu-a Slzy tvý
mámy, šedivý a spol.

9

Limitovaná edícia s
deviatimi skladbami, šesť
je nových a tri boli použité vo filme
Pavla Janíka „Tak fajn“ z roku 2012. Atmosféru
albumu ovplyvnilo aj použitie exotických hudobných
nástrojov, fenomenálny saxofonista Ruslan Nikolaev
i textár Kamil Peteraj.

Chiki Liki Tu-a

9

Piaty album kultovej kapely
slovenskej alternatívy vychádza po takmer desaťročnej (!)
prestávke a z vďaky fanúšikom
za trpezlivosť je sprevádzané originálnou promo akciou. Muzikantsky vyzretý album
je rovnako svieži a vtipný ako tie predošlé.
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krížovka

Vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu Podniková a marketingová komunikácia, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky emailom na adresu magazin@slovnaft.sk do 20. marca 2015. Z úspešných riešiteľov februárovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Rastislava Bombu z Bardejova, Zuzanu Marušíkovú
zo Zubáka a Róberta Bachana z Nižnej nad Oravou. Výhercovia. Výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur.
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horoskop

Priaznivý
marec

Eva
Mendes
05.03.1974

Už dlho nemali hviezdy také priaznivé
postavenie ako teraz. Takmer každé
znamenie zverokruhu môže počítať s ich
pozitívnym vplyvom a užiť si príjemný čas.

Baran

21. marec – 21. apríl

Istý známy, ktorý vstúpil do vášho života len nedávno,
chystá pre vás zvláštne prekvapenie. Nakoľko ste teraz
otvorenejší voči citom iných, nie je vylúčené, že z tohto
vzťahu vznikne priateľstvo. Víkendy budú priať veselému
spoločenskému programu.

Býk

22. apríl – 21. máj

Ak ste presvedčení, že ste si vytvorili dostatočnú rezervu,
môžete teraz pokojne minút na seba viac ako obvykle.
Hlavne druhá polovica mesiaca bude čírou radosťou zo
života. Rozmaznávajte sa a vychutnajte si pocity šťastia.

Blíženci
22. máj – 21. jún

Tento mesiac je mimoriadne vhodný na všetky duševné
aktivity, či už ide o vzdelávanie, alebo čokoľvek iné, čo rozšíri váš rozhľad. Nezávisle od vášho veku, zaujímavý kurz
môže začleniť do vášho života nových pozoruhodných ľudí.

Rak

22. jún – 21. júl

To, čo v tomto skoro jarnom období potrebujete najviac, je
vnútorný pokoj. Predchádzajúce obdobie bolo troška rušnejšie a teraz chcete byť najradšej sám, prípadne vo dvojici. Ak vás zaujíma meditácia, ale doteraz ste ju nevyskúšali, teraz je správny čas.

Lev

Bruce
Willis
19.03.1955

Alan
Rickman
21.03.1946

Jon
Bon Jovi
02.03.1962

Váhy

23. september – 22. október

Ak existuje nejaká oblasť života, v ktorej sa
cítite byť obmedzovaní, nadišiel čas zbúrať hranice. Je to oveľa ľahšie, než ste si predstavovali. Stred mesiaca bude zvlášť priaznivý na to,
aby ste sa navždy zbavili svojich starých, obmedzujúcich zlozvykov.

Škorpión

23. október – 22. november

Svoju energiu zameriate v tomto mesiaci na
nejaký šport, čo vnesie zmenu do vášho životného štýlu. Ženy narodené v tomto znamení
sa dostanú do mimoriadne dobyvačnej nálady.
Druhá polovica mesiaca ponúkne príležitosť
vyskúšať si úžasné nové veci.

Strelec

23. november. – 22. december

Mesiac vám spestria menšie príjemné výlety
alebo cesty, ktoré vás budú tešiť. Ak sa vám
budú zdať fyzické presuny málo, môžete sa
vydať na cestu kultivácie duševných hodnôt
a fantázie. Váš optimizmus a radosť zo života
priaznivo pôsobia aj na okolie.

Kozorožec

23. december – 20. január

Ak sa vám v minulom mesiaci podarilo vyznačiť
si svoje hranice, budete sa sa v medziľudských
vzťahoch cítiť oveľa lepšie. Zopár kolegov vám
pripraví príjemné prekvapenie, čo vám pomôže
zblížiť sa s nimi a zlepší pracovnú atmosféru.

Vodnár

21. január – 19. február

Amor sa teraz zvlášť zaujíma o váš osud a bola by škoda
nevyužiť to. Ak si momentálne hľadáte partnera, náhle
budete mať viac príležitostí než kedykoľvek predtým.
Ak ste už toho pravého človeka našli, môžete vniesť do
vzťahu nové impulzy.

Na začiatku marca dostanete skvelý nápad,
ktorý ľudia vo vašom okolí spočiatku nepocho
pia, ale neskôr vás budú s radosťou nasledovať.
Pozitívne to ovplyvní váš rodinný život a vzťahy
pracovisku. Nebuďte prekvapení, ak sa v spoločnosti stanete stredobodom pozornosti.

Panna

Ryby

Po predchádzajúcom, trošku voľnejšom mesiaci príde
nečakane veľa práce, bude však znamenať radosť a výzvu
a rád sa pohrúžite do pracovných úloh. Posilní to vaše
sebavedomie, aj finančnú situácia. Ak podnikáte, nadišiel
čas na rozšírenie podnikateľského záberu.

Úspech v práci vám dáva krídla. Našťastie vám
zostáva dosť času aj na svojich blízkych, pretože
vás teraz budú veľmi potrebovať. Druhá polovica
mesiaca bude v znamení finančného rozmachu,
čo vám umožní uskutočniť staršie plány.

22. júl – 23. august

24. august – 22. september

20. február – 20. marec
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správy

Unikátna príležitosť
pre talentovaných
vysokoškolákov

Medzinárodná Skupina MOL otvára 9. ročník programu
GROWWW2015 pre absolventov univerzít a vysokých škôl.
Do tohto výnimočného projektu sa aj tento rok zapojí spoločnosť
Slovnaft a umožní vysokoškolákom uchádzať sa o ročný
absolventský program so šancou na kariéru v ropnom sektore.

Precízny výberový proces
Výberový proces do programu GROWWW2015 sa
skladá z rôznych hodnotiacich nástrojov, ako napríklad: on-line jazykové a osobnostné testy, osobné
pohovory a iné. Absolventom, ktorí v tomto náročnom výberovom procese obstoja najlepšie, ponúkne
Slovnaft pozíciu v ročnom programe
GROWWW2015. Úspešné absolvovanie
programu môže viesť k ponuke trvalého pracovného miesta.

Dajte vedieť aj svojim známym
Ak viete o šikovných a cieľavedomých absolventoch, povedzte im o programe Slovnaftu
a otvorte im tak cestu k perspektívnej
kariére v ropnom priemysle.

Dokedy posielať žiadosti
Pre koho je program určený
Program GROWWW2015 je určený čerstvým absolventom vysokých škôl a univerzít alebo absolventom
s maximálne 1-ročnou praxou, ktorí sú pripravení čeliť
výzvam, sú orientovaní na výsledky, vedia pracovať
v tíme a chcú sa rozvíjať a využívať svoju kreativitu
v dynamickom prostredí spoločnosti.
Počas trvania programu získa jeho účastník širší prehľad o fungovaní spoločnosti v rámci Skupiny MOL,
ktorý je výborným odrazovým mostíkom pre ďalšiu
úspešnú kariéru.

• Žiadosti je potrebné zaslať na adresu
growww2015@slovnaft.sk najneskôr do 08. 04. 2014
• Viac informácií o programe, spôsobe registrácie
a obsadzovaných pozíciách sa nachádza na stránke
www.slovnaft.sk/growww

Národné dni kariéry
Chcete sa spýtať na program GROWWW2015 osobne?
Stánok Slovnaftu nájdete na Národných dňoch kariéry
v bratislavskej Starej tržnici v dňoch 18.–19. 3. 2015.
Na vaše otázky tam radi odpovedia odborníci z rôznych
útvarov Slovnaftu.

Sledujte Slovnaft na LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/slovnaft
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ČI PRŠÍ, SVIETI SLNKO ALEBO
MRZNE...
KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV EVOX 4 SEASON
VŽDY ZABEZPEČÍ DOKONALÚ VIDITEĽNOSŤ.
EVOX 4 SEASON je špeciálne navrhnutou neparfumovanou a bezfarebnou kvapalinou, ktorá sa môže používať v podstate po celý rok na čistenie

čelných skiel a predných svetlometov
vozidiel. V zimnom období chráni pred
namŕzaním až do -10 °C a účinne odstraňuje ľad a nečistoty.

ČLEN SKUPINY MOL

