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Hľadáme startup roka

slovensko-maďarská obchodná a priemy-
selná komora v spolupráci so slovnaftom a 
otp bankou pripravili súťaž o najlepší sloven-
sko—maďarský startup roka 2015. Šanca pri-
hlásiť sa je do 23. decembra 2015, výherco-
via finančnej odmeny budú známi na budúci 
rok v apríli. podporu domácim výrobcom 
poskytnú aj naše čerpacie stanice. od budú-
ceho roka budeme v našej sieti predávať aj 
regionálne špeciality od malých producen-
tov. zákazníkom ponúkneme kvalitné lokálne 
potraviny, ktoré sa odlišujú od masovej pro-
dukcie. takouto špecialitou je aj víno, ktoré 
vyrába tvár tohto čísla – vinár zsolt sütő. 
vychutnať si ho môžu napríklad hostia najlep-
šej reštaurácie sveta v dánskej kodani.
pre všetkých motoristov máme dobrú správu. 
v novom katalógu odmien bonus klubu 
sme pre nich pripravili množstvo odmien a v 
ponuke je aj možnosť získať palivo za body. 
odmeny si už môžu vyberať aj vo svojom smar-
tfóne alebo tablete. ak ešte nie ste členmi 
bonus klubu, svoju bonus kartu si môžete 
vziať už dnes na ktorejkoľvek čerpacej stanici 
slovnaft alebo agip a okamžite zbierať body. 

prajem vám bezpečnú jesennú jazdu a pote-
šenie z odmien bonus klubu.  

anton molnár 
riaditeľ komunikácie a marketingu
slov naft, a.s.
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Faktúra
za elektrinu

snáď nejestvuje automobilka, ktorá by nepripravovala 
vo svojich vývojárskych dielňach jeden-dva elektrické 
modely, alebo aspoň štúdiu. u veľkých výrobcov je to 
povinná jazda, avšak aj malé manufaktúry ako artega 
uvažujú o vlastných elektromobiloch. 

origami

Papierové vlny
automobilka lexus vyrobila automobil is z 1500 kusov vlnitých kartóno-
vých tabúľ vyrezávaných na mieru pomocou počítača. tento bezcenný, 
avšak veľmi atraktívny projekt nepredviedli u prémiového modelu toyoty. 
auto je výsledkom spolupráce dvoch britských spoločností zaoberajú-
cich sa špeciálnymi prototypmi a výstavnými predmetmi. rám papierovej 
kreácie je síce kovový, avšak všetky viditeľné vonkajšie a vnútorné prvky 
sú z kartónu. Dielce tvorcovia vyrezávali presným technickým postupom 
na základe 3D digitalizácie skutočného vozidla lexus is. toto origami-
auto má malý elektromotor a je schopné prejsť niekoľko metrov.

malý brat

Pásová výroba
keď sa toyota konečne prebudila, prekvapene zistila, že vo 
veľmi atraktívnom segmente rav-4 v súčasnosti neponúka 
žiadne suv vozidlo. a tak sa hneď pustila do realizácie štú-
die c-hr s prísľubom, že v marci budúceho roka bude model 
v predaji. pre toyotu, ktorá vždy stavala na praktických rieše-
niach je neobvyklé, že v tomto prípade chce osloviť city moto-
ristov. Je to však pochopiteľné, pretože táto kategória je silne 
preťažená modelmi konkurenčných automobiliek. Štúdiové 
vozidlo je poháňané hybridným pohonom novej generácie, 
ktorý zachovajú aj pri sériovej výrobe.

správy o autách
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milionár

Rekord Hondy
emblematický skúter super cub od hondy sa 
objavil na trhu v roku 1958 a predaj tohto vyda-
reného modelu presiahol v roku 2010 šesťde-
siat miliónov kusov. výrobca sa teraz rozho-
dol pre modernizáciu. v súlade so súčasnými 
trendmi má mať nové ev cub elektrický pohon  
a Japonci predstavia svoju novinku na milán-
skom jesennom salóne motocyklov (eicma). 
výrobca zatiaľ neprezradil žiadne technické 
detaily, je však známe, že elektrický skúter bude 
prednostne určený na trhy rozvojových krajín.

zážitková jazda

Pre zdieľačov
automobilka nissan pri vývoji svojho štúdiového vozidla s čisto 
elektrickým pohonom teatro for Dayz zohľadnila predpokladané 
nároky takzvanej share native generácie, ktorá na online plo-
chách zdieľa každý svoj zážitok. vozidlo sa tak prakticky stalo 
jazdiacim počítačom. v interiéri sa nachádza množstvo veľko-
rozmerných displejov, kým ostatné zariadenie je veľmi sparťan-
ské. napríklad sedadlá a prístrojová doska majú úplne obyčajný 
dizajn. toto mierne prehnané štúdiové vozidlo predstavili na konci 
októbra na autosalóne v tokiu.

vzkriesenie

Víťaz nad Teslou?
automobilka artega pracuje na vývoji dvojmiestneho elektrického 
športového auta. manufaktúra v nemeckom Delbrücku dlho spala 
hlbokým spánkom a jedinou známkou života bolo vozidlo gt, vyro-

bené v rokoch 2009 až 2012. teraz prišiel jej čas. nový progresívny 
model s charakteristickými športovými líniami  skrýva pod kapotou 

elektrický pohon, ktorý podľa výrobcu na jedno nabitie umožňuje  
400 km jazdy. batérie sa dajú nabiť za hodinu a po štyroch sekun-

dách jazdy je auto schopné zvýšiť rýchlosť na 100 km/h. sériová 
výroba modelu, ktorý zatiaľ nemá názov, je veľmi očakávaná.

kRáTkE SPRáVy
Nielen v žltom
Je možné, že klasický americký výrobca 
taxíkov značky checker vstane z mŕt-
vych. Jeden z podnikov stevena contaria 
– priateľa zakladateľa firmy morrisa 
markina – sa usiluje o to, aby novodobú 
verziu vozidla marathon znovu dostal 
do povedomia ľudí. tento model bol 
známy aj tým, že fungoval s minimálnymi 
nákladmi na údržbu. 

Točí sa McLaren
ešte sa ani neuskutočnila premiéra 
filmu o živote enza Ferrariho, a už sa 
pripravuje nový vzrušujúci film, veno-
vaný ďalšej legende motocyklistického 
športu. na filmové plátno sa chystá 
bruce mclaren. o projekte zatiaľ nie je 
veľa informácií, ale režisérom filmu má 
byť údajne roger Donaldson.

Szentgotthárd porastie
v aspernskom závode automobilky opel 
zrušia výrobu motorov a výrobné linky 
začnú chrliť len zariadenia pohonového 
reťazca. výrobu bude postupne prebe-
rať závod v maďarskom szentgotthárde, 
ktorý sa tak stane hlavnou bázou výroby 
motorov tejto značky. Do novej astry 
sa napríklad budú montovať výlučne 
motory vyrobené v maďarskom závode.

Honda závidí
automobilka honda uvažuje o vývoji hyb-
ridného športového vozidla. tento malý 
brat silnejšieho vozidla nsX, vybave-
ného 550-koňovým motorom v6, chce 
prispieť k vyššej konkurencieschopnosti 
voči vozidlám bmW i8. prvé informácie 
hovorili ešte o 400-koňovom hybridnom 
motore, ale zdá sa, že u hondy sa uspo-
koja aj so silou 300 koní.

správy o autách
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Do konkurenčného boja medzi prémiovými limuzínami 
strednej kategórie vstúpila tento rok silná trojica  
– úplne nový Jaguar xe, nová generácia vozidiel audi a4  
a bmW 3, ktoré podstúpilo facelift.

luxustakmer
Prémiové limuzíny  
strednej kategórie 

Jaguar xe – Športová trieda
slávna anglická značka sa v minulom desaťročí už raz odvážila vstú-
piť s modelom X-type do nemeckými výrobcami obsadenej strednej pré-
miovej kategórie. Úspech to nebol, pretože Jaguar je zvyknutý obsadzo-
vať vo vyšších segmentoch podstatne väčší podiel na trhu. zdá sa však, 

že model Xe, uvedený na trh v tomto roku bude oveľa úspešnejší: pre 
jeho vyslovene športový vzhľad sú určujúcimi markantný dizajn, silné 
motory a pohon zadných kolies. zážitku z dynamickej jazdy okrem 
karosérie vyrobenej na troch štvrtín z hliníka, približne 50 percent-
ného rozdelenia hmotnosti na jednotlivé nápravy, na pevno lade-

ného podvozku a precízneho riadenia slúžia aj príjemný volant a 
výborné sedadlo šoféra. aj interiér je veľmi atraktívny, ale používané 

materiály a kvalita vypracovania zaostanú za nemeckou konkurenciou.

audi a4 – bravúrne technické riešenia
nemecký výrobca odhalil piatu generáciu audi a4 na domácej pôde 
Frankfurtského autosalónu. Do harmonického interiéru vyslovene tichého 
auta sa okrem prístrojovej dosky s tradičnými hodinami montuje už aj digi-

tálna. auto výborne sedí na ceste a na jeho nastaveniach je cítiť vytrvalé 
zdokonaľovanie jednotlivých detailov. prémiová stredná kategória je už 

segmentom, v ktorom – aj keď so značným navýšením nákladov – 
je dostupné najnovšie bezpečnostné a pohodliu slúžiace príslušen-
stvo, ktoré patrilo pôvodne do väčších a silnejších áut. Do nového 
audi a4 môže majiteľ – podobne ako pri modeli Q7 – žiadať mon-
táž leD osvetlenia, v dopravných zápchach sa vie audi a4 samo 
od seba pohnúť a zastaviť a asistent na zabránenie vybočenia  

z dopravného pruhu sa dokáže držať zákrut aj na diaľnici a nepri-
pustí, aby sme sa pri odbočovaní zrazili s protiidúcim vozidlom.

bmW rad 3 – veľa užitočných zmien
Šiesta generácia vozidla bmW 3, prítomná na trhu od roku 
2012, sa tento rok dočkala faceliftu, aký sa spravidla vyko-
náva v polovici životného cyklu modelu. Dizajnu auta sa zmeny 
dotkli len okrajovo, avšak po technologickej stránke konštruk-
téri bmW nelenili a urobili veľa zmien. popri nových, alebo ino-
vovaných motoroch ďalej vylepšili aj head-up displej a navi-
gačný systém profesional, ktorý sa už do troch rokov bezplatne 
a automaticky aktualizuje. auto podporuje momentálne naj-
rýchlejšiu mobilnú technológiu (lte) a nový parkovací asistent 
je schopný paralelne zaparkovať vozidlo úplne automaticky. 
nové bmW radu 3 je dostupné s klasickým zadným pohonom 
kolies, ale aj so systémom pohonu všetkých kolies xDrive, a to 
bez ohľadu na verziu motora.

svet áut
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audi a4
Dĺžka  .......................................... 4726 mm
Šírka  .........................................  1842 mm
výška  ......................................... 1427 mm
vzdialenosť náprav  .................  2820 mm
batožinový priestor  ........................  480 l
výber motorov  .... 3 benzínové, 4 naftové
výkon .................................... 150-272 koní
priemerná spotreba  ...  3,7-5,5 l/100 km
základná cena  ....... 30 900–52 350 eur 

Dizajn
Dizajnéri audi stavili na istotu. na rozdiel 
od obľúbeného predchodcu tohto modelu, 
ktorý podstúpil radikálne zmeny, zostal 
dizajn a4 takmer nedotknutý. najviac 
si zgustli na zjemňovaní detailov, vďaka 
čomu je maska chladiča atraktívnejšia. 

výbava
okrem základnej verzie sa dá tento 
model objednať v úrovniach výbavy 
sport a Design, prípadne je na objed-
návku dostupný aj optický tuningový balík 
s-line. okrem bohatej základnej výbavy 
je k dispozícii voliteľné príslušenstvo.

motor
u obidvoch ponúkaných benzínových 
motorov (1,4 litrový a 150 koňový, resp. 
2,0 litrový a 190 koňový motor tFsi) je 
možné objednať si šesťstupňovú manu-
álnu, resp. sedemstupňovú prevodovku 
s-tronic. podobné je to aj v prípade dvoch 
slabších dieselových motorov, u 150 koňo-
vého, resp 190 koňového motoru 2.0 tDi. 
spomedzi dvoch 3,0 litrových špičkových 
dieselových motorov je možné objednať si 
218 koňový len s prevodovkou s-tronic.

Jaguar xe
Dĺžka  .......................................... 4672 mm
Šírka  .........................................  1850 mm
výška  ......................................... 1416 mm
vzdialenosť náprav  .................  2835 mm
batožinový priestor  ........................  455 l
výber motorov  .... 3 benzínové, 2 naftové
výkon  .................................. 163-340 koní
priemerná spotreba  ... 3,8-8,1 l/100 km
základná cena  .......  37 614–55 822 eur

Dizajn
ian callum, ktorý skonštruoval najkraj-
šie typy automobilov Jaguar a aston 
martin v 21. storočí, je vo fachu dizaj-
nérov veľkou osobnosťou. ani v prípade 
nového Jaguaru Xe nesklamal. auto z 
každého uhla pohľadu vyžaruje dynamiku 
a originalitu. 

výbava
Jaguar Xe sa dá objednať v piatich rôz-
nych verziách výbavy – pure, prestige, 
r-sport, portfolio a s. tá posledná je 
špičková. ku všetkým patrí záruka do pia-
tich rokov, alebo do najazdenia 150 tisíc 
kilometrov. vyššie stupne už kombinujú 
športový vzhľad s britským luxusom. 

motor
k 2,0 litrovému dieselovému motoru, 
dostupnému v 163, resp. 180 koňovej ver-
zii, prináleží šesťstupňová manuálna, alebo 
osemstupňová automatická prevodovka. 
tri benzínové motory (200 alebo 240 
koňový, 2,0 litrový, respektíve 340 koňový 
3,0 litrový) sú ale na trhu len s automatic-
kou prevodovkou. Špičkový model zrýchli 
na 100 km/h za 5,1 sekundy.

bmW 3
Dĺžka  .........................................  4633 mm
Šírka  .........................................  1811 mm
výška  ......................................... 1429 mm
vzdialenosť náprav  .................. 2810 mm
batožinový priestor  ........................  480 l
výber motorov  .... 4 benzínové, 7 naftové
výkon  ..................................  116-326 koní
priemerná spotreba  ...  3,9-7,9 l/100 km
základná cena  ....... 30 500–58 100 eur

Dizajn
Facelift priniesol len málo zmien. pre 
nový typ vozidla sú charakteristické upra-
vené vtoky vzduchu pod predným náraz-
níkom, prekreslená zadná časť, leD svet-
lomety a disky kolies s novou grafikou. v 
interiéri sa zmenila ponuka používaných 
materiálov. 

výbava
vďaka viacerým balíčkom výbavy – 
okrem základnej výbavy je možné kúpiť 
model vo verziách advantage, luxury 
line, sport line alebo m sport  – a neko-
nečne dlhému zoznamu extra výbavy si 
každý zákazník môže vybaviť auto podľa 
individuálneho vkusu.

motor
najmenší benzínový motor je trojvalcový 
a disponuje 1,5 litrovým objemom a 136 
koňovým výkonom. nový je aj 2,0 litrový 
a 184 koňový nový motor 320i. namiesto 
doterajšieho motora 328i nastupuje 252 
koňový 330i. Špičkou je 326 koňový motor 
340i. ponuku dieselových motorov tvorí 
päť 2,0 litrových motorov (s výkonom od 
116 až 218 koní), kým 3,0 litrový dieselový 
pohon môže byť 258, alebo 313 koňový.

svet áut
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Jaguar Xe pripomína časy svojej najväčšej slávy a je 
dôkazom, že do prémiovej kategórie patria nielen 
nemecké trio bmW 3, mercedes c a audi 4, ale aj 

iné značky, ktoré sú občas neprávom prehliadané.
auto sme testovali s balázsom Fábiánom, ktorý jazdí 
na suv juhokórejskej značky, je však veľkým fanúši-
kom športových vozidiel. „ak vozíte okrem seba už 
aj svoju rodinu, na športovú jazdu môžete zabudnúť. 
preto som sa na tento test veľmi tešil,“ hovorí balázs. 
Jaguár je svojím výzorom definitívne atlét. aj keď ide 
o klasickú limuzínu, v mnohom pripomína štvordve-
rové kupé. auto je posadené veľmi nízko, čo mu tiež 
pridáva na športovom výzore, ale každé nasadnu-
tie vodič pocíti, hlavne ak ho trápia kríže. ale tu ide 
hlavne o auto, nie o vodiča. Športová krása Jaguara je 

zreteľná aj v interiéri s nízkym sedom. palubná doska 
pôsobí vkusným dojmom, avšak niektoré tlačidlá vyze-
rajú ako z lacnej čínskej fabriky a do tohto luxusného 
auta rozhodne nepatria. tento problém sme vnímali 
aj pri infotainmentovom displeji. určite by sa našiel 
dodávateľ, ktorý vie ponúknuť modernejšie tlačidlá. 

Jazdné vlastnosti
ako prvé by sme mali spomenúť, že ide o auto so zad-
ným pohonom, teda športiak. aj jeho hmotnosť pod 
1500 kilogramov ho predurčuje k športovej jazde, ale 
auto v normálnom režime naozaj dokáže spotrebovať 
menej ako šesť litrov paliva. „ak však vypnete elektro-
niku a zapnete športový mód, ukáže sa drak. neverili by 
ste, ale dobre naladený dvojliter úplne stačí aj na špor-
tovú jazdu. práve vďaka tomu, že je auto veľmi nízko 
posadené, drží na ceste perfektne,“ hovorí balázs. 

z ríše šeliem
športiak

Jaguar Xe 2.0D 
r-Sport

Je to auto z high society a pozná sa to na prvý 
pohľad. Jeho anglický pôvod je evidentný všade, 
hoci ho už vlastnia indovia. 

čitateľský test

8  | štýl&elán | november 2015



testované auto bolo vybavené osemstupňovým auto-
matom, ktorý bol ideálnym partnerom motora, a ani 
v športovom režime sme nemuseli prejsť na manu-
álne riadenie. aj prevod riadenia je športový, čo sa 
nám veľmi páčilo, no pri väčšej rýchlosti si treba dávať 
pozor. mimochodom, ide o prvý Jaguar s elektronickým 
servom. vraj sa v automobilke čakalo, kým technoló-
gia dospeje. Dokonalé rozloženie hmotnosti v pomere 
50 : 50 sprevádzajú dvojité lichobežníkové závesy pred-
ných kolies a viacprvkové zadné zavesenie. väčšina 
ramien je z hliníka, takže šasi potláča negatívne pre-
javy neodpružených hmôt. púšťať sa s XF do prudkých 
zákrut je okúzľujúce. ide presne tam, kam ho nasmeru-
jete, so sebaistou neutralitou. čo nám však v aute chý-
balo, bol adaptívny tempomat so schopnosťou zastaviť 
vozidlo. v tejto cenovej kategórii by určite nemal chýbať. 

na záver
Jaguár Xe je prekrásne športové vozidlo a jeho motor 
je vynikajúcim príkladom toho, že sa dá vyrobiť silné, 
a pritom aj úsporné auto, ktoré môže robiť radosť 
majiteľovi v každej sfére. „teším sa, keď môj syn 
vyrastie, a môžeme sa vrátiť aj k takýmto typom áut. 
láska z mojej strany pretrváva”, uzatvára balázs tes-
tovanie Jaguara.

Dôležitejšie prvky výbavy

pohon zadných kolies, panoramatická strecha, 
xenónové svetlomety s leD denným svietením, 
head-up display, parking pack, monitor slepého uhla, 
náladové osvetlenie interiéru, systém na ochranu 
chodcov - odpojenie kapoty, systém núdzového 
brzdenia aeb s použitím prednej kamery, systém 
kontroly jazdných pruhov.

partnerské servisy slovnaftu:
HoFFer s.r.o. - chevrolet; mariol kn s.r.o. - subaru; 
rival Car spol. s r.o. - peugeot; ekoauto s.r.o. 
bardejov - hyundai; autospol vlasatÝ s.r.o. košice 
- seat, Škoda; avion s.r.o. Žilina - subaru; omnia 
motors - honda; topcar machánek - Škoda a vW; 
autotechnika, s.r.o. - Škoda, hyundai, mitsubishi.

motor:  Dieselový štvorvalec
objem valcov: 1999  cm3

maximálny výkon: 132 kW (177 k) pri 4000 ot
max. krútiaci moment: 430 nm/1750-2500 ot
rozmery: 4672/1850/1416 mm
rázvor: 2836 mm
najvyššia rýchlosť: 228 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h): 7,8 s
priemerná spotreba: 4,2 l
meranie Š&e: 6 l/100 km 
cena modelu od: 43 508 eur s Dph
cena skúšaného modelu: 58 019 eur s Dph

Odporúčame
MOL Dynamic Star PC 5W-30

Jaguar xe 2.0D r-sport

čitateľský test
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ak chcete ochutnať jeho víno, najlepšie je zájsť do strekova 
– alebo do najlepšej reštaurácie na svete v dánskej kodani. 
reštauráciu noma, ktorá tam servíruje víno so značkou 
strekov 1075, zdobia dve michelinove hviezdy a v rokoch 
2010, 2011, 2012 a 2014 jej prestížny časopis restaurant 
udelil cenný titul najlepšia reštaurácia sveta.

Svetové víno
je zo Strekova

tváre z obálky
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víno, ktoré vyrába strekovčan zsolt sütő, zaujalo 
someliérov z nomy úžasnou chuťou, ktorá je 
výsledkom prirodzenej výroby. na slovensku sa 

s takýmito vínami iba zoznamujeme, avšak na západe 
sa už tešia rastúcemu záujmu. 

Štýl&elán: Ako sa dá vypracovať na dobrého vinára? 
Treba mať správne rodinné zázemie a žiť s vinárstvom 
od detstva? 
zsolt sütő: v príbehu o víne by som zašiel hlbšie 
minulosti. človek v pradávnych časoch, tisíce rokov 
pred nami, nebol vytrhnutý z jeho prirodzeného oko-
lia. preto bol sám pekárom, mäsiarom, kuchárom, ale 
aj vinárom. postupne sa spoločnosť vrstvila a špeciali-
zovala, väčšina ľudí stratila kontakt s prírodou  
a veľa vecí, ktoré boli predtým samozrejmé, zabudla. 
u nás v strekove vie pestovať hrozno a vyrábať víno 
každý. netreba extra profesionalitu, aby vznikol na -
ozaj jedinečný produkt. v nedávnej minulosti sa však 
začali aj vína vyrábať príliš technologicky a stratili 
veľa zo svojich prirodzených chutí. vinári boli nasme-
rovaní do veľmi úzkych koľají, nezostala žiadna slo-
boda. toto platí nielen v našom užšom regióne, ale 
na celom svete. aj chlieb jeme už iba ten, ktorý nám 
napečie veľká pekáreň. neexistujú ozajstné regio-
nálne rozdiely, zostala len štandardizovaná chuť pre 
masy. Jedinečné veci miznú všade a zo všetkého. 
mám pocit, že ľudstvo stratilo kontinuitu s minulos-
ťou, bohatou aj na unikátne chute. 

Š&e: Niekde ste sa však museli naučiť, ako robiť víno.  
Alebo stačí narodiť sa a žiť v Strekove?
zs. s.: pravdu povediac, ani nie som vyučeným viná-
rom. u nás v strekove sa všetci venujú vínu, aj naša 
rodina. od detstva sme pracovali na vinici, chodili 
sme na vinobranie, vyrábali mušt, prelievali do sudov. 
chcelo to trochu pozornosti, trochu hygieny, trochu 
šťastia – víno bolo na svete. Do odbornej vinárskej 
školy som nikdy nechodil, som špecialistom na diaľ-
kový prenos dát, toto je moja pôvodná profesia.  
ak sa ale pozrieme na najzaujímavejšie vína sveta,  
s prekvapením zistíme, že ich vyrábajú neprofesio-
náli. títo majstri vinári sa predtým venovali niečomu 
úplne inému, a preto sa stavajú k hroznu a vínu cel-
kom odlišným spôsobom. 

Š&e: Keď ste začínali s vinárstvom, vedeli ste teda, 
že budete vyrábať niečo úplne iné, než ostatní?
zs. s.: až také priamočiare to nebolo. naše vinárstvo 
sme založili spolu  bývalým obchodným partnerom  
a naším cieľom bolo vytvoriť dobré víno zo strekova. 
povedali sme si: poďme ukázať svetu, aké dobré 
víno máme tu, v strekove. bolo to v roku 2001 a na 
ďalší rok sme mali premiéru. vtedy ešte vinný festi-
val strekov neexistoval. naštudovali sme si najnovšie 
technológie, ale postupne sme zistili, že to takto 
nefunguje. naše vína sa čoraz menej podobali tým, na 
ktoré sme boli zvyknutí doma. v tom čase sme ešte 
používali kvasinky, ktoré úplne zabíjali jedinečnosť, 

terroir našich vín. toto sme postupne vynechali,  
a neskôr sme sa vzdali aj riadeného kvasenia. Dnes 
u nás kvasíme výlučne v drevených sudoch. neskôr 
som sám prišiel na to, prečo je nevhodné držať víno 
v kovových, hoci aj sterilných sudoch. aj tu, ale aj vo 
viniči kovové drôty – čiže kov, ktorý vedie teplo a elek-
trickú energiu – vplýva na formovanie hrozna a vína. 
vo viniči s kovovými drôtmi vzniká úplne iná mikro-
klíma, hrozno zreje iným spôsobom. u nás má každá 
sadenica viniča samostatnú drevenú oporu. 

Š&e:  Sú to merateľné veci? 
zs. s.: nie, skôr intuitívne. moje vysvetlenie je síce 
logické, ale empiricky to zatiaľ nikto nedokazoval.  

Vizitka
zsolt sütő je vinárom zo strekova. profesionálne začal 

vyrábať víno v roku 2002, keď založil so svojím vtedaj-

ším obchodným partnerom značku strekov 1075. Jeho 

vína sú dnes svetoznáme. Je ženatý, má dve deti.

tváre z obálky
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Š&e:  Vaše víno servírujú v najlepšej reštaurácie 
sveta. Reštaurácia Noma v dánskom hlavnom  
meste si hlavne víno vyberá veľmi starostlivo.  
Ako vás objavili? 
zs. s.: boli sme v londýne na odbornej výstave. 
Špecialistami sa to tam len tak hemžilo, mal som už 
asi sto vizitiek. všimol som si, že someliér, ktorý vybe-
ral vína pre dánsku reštauráciu noma, bol u nás opa-
kovane a s veľkým zaujatím ochutnával. potom sme 
dostali e-mail, že nás pozývajú do kodane a chcú  
v nome pripraviť degustáciu našich vín. takto sme  
sa dostali na ich vínnu kartu.

Š&e: Je to vstupenka do elitného klubu?
zs. s.: Je to dobré hlavne preto, že si nás začínajú vší-
mať. boli sme na viacerých festivaloch vín, vo viedni, 
londýne, aj tokiu a odvšadiaľ prišla spätná väzba, 
že to robíme dobre, že sme sa vybrali správnou ces-
tou a nesmieme to vzdať. príliš veľa obdivu by hádam 
aj mohlo uškodiť, a tak si dávame pozor, aby sme 
nespyšneli. každá sláva je poľná tráva – a my pracu-
jeme s viničom, nie s krmivom pre králiky.

možno je to naozaj otázka viery. vo viniči, kde je 
hrozno bližšie k zemi, sa správa úplne ináč, ako 
keď rastie do výšky. aj biologická ochrana je veľmi 
dôležitá. harmónia sa musí vytvoriť už vo viniči, 
nesmieme hroznu ubližovať. naozaj kvalitné víno sa 
dá vyrobiť iba vtedy, keď hrozno vyrastie v skutočne 
harmonickom prostredí. nepoužívame chemické pro-
striedky. nesmie sa stať, aby zvyšky chemikálií pre-
nikli do nášho vína. 

Š&e: Keď ste sa vybrali vlastnou vinárskou cestou, 
tušili ste, že vaše vína budú oceňované skôr v zahra-
ničí, než na Slovensku?
zs. s.: to naozaj nie. nemal som žiadny projekt, ani 
koncepciu, všetko sa vyvíjalo samo od seba, úplne pri-
rodzene. Dodnes sa učím, spoznávam, zisťujem. Jedno 
však bolo isté od začiatku. chceli sme vyrábať naše 
pravé strekovské víno. preto je aj naša značka strekov 
1075. chceli sme nájsť ozajstnú tvár strekovského 
vína a táto snaha nás priviedla k návratu k tradícii. 

Š&e: Ako sa stavia odborné publikum a samotní 
vinári k vašej práci?
zs. s.: často ma jednoducho nechápu. všimol som 
si to už viackrát. odborná verejnosť sa vzdialila od 
ľudí  a nevšíma si, čo naozaj chcú. ľudia potom často 
dostanú to, čo im odborníci nanútia. keď za mnou nie-
kto z odborníkov príde, pri pohári vína sa začneme 
rozprávať o víne, o ozajstnej hodnote v tomto moku. 
keď sa mi podarí rozšíriť ľuďom obzor, som šťastný,  
a aj hostia odchádzajú spokojní. v takýchto situáciách 
sa zabúda na predsudky, na zaužívané postoje  
a moji návštevníci sa pokúsia voľne ohodnotiť víno.  
k tomu však treba silnú sebareflexiu. a to nemá rád, 
prípadne ju nevie podstúpiť každý. sú ľudia, ktorí 
majú radi predpísané, zaškatuľkované veci, kde je 
všetko presne ohraničené. moje vína sú viac pre ľudí, 
ktorí majú radi slobodu, autentické rozmýšľanie a radi 
objavujú nové veci. 

Š&e: Menia sa návyky slovenských vinárov? 
zs. s.: keď sme začínali, mali sme veľa práce s objas-
ňovaním, prečo postupne vynechávame z výroby vína 
neprirodzené veci a aplikujeme nové, respektíve staré 
postupy. vždy sa však našli vinári, ktorí nás nasle-
dovali. na druhej strane, aj my sme nachádzali viná-
rov, ktorých sme mohli nasledovať, učiť sa od nich. 
existuje tu živé a citlivé okolie, ktoré sa zaujíma  
o to, čo vlastne pije a ako sa to vyrába. pomáha nám 
to v našej vinárskej misii tu na slovensku, ale aj  
v maďarsku. mám moravského kamaráta, ktorý mi 
raz povedal: dobrý vinár si musí svoje publikum vycho-
vať. naše publikum je zatiaľ malé, ale rozrastá sa.  

tváre z obálky
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NAJLEPŠÍ POMER 
CENY A KVALITY

Šťastnú cestu  |  www.slovna� .sk

Nezávislý prieskum švajčiarskej organizácie ICERTIAS ukázal, že najlepší 
pomer ceny a kvality na Slovensku majú čerpacie stanice Slovna� . 

Ďakujeme za dôveru.

 A4-bestbuy-SK-OK.indd   1 15/06/15   12:55



bonus klub vo vašom mobile,  
tablete alebo počítači

Čo vám to prinesie?
•   Aktuálny prehľad o počte bodov
•   Možnosť objednať si produkty on-line z Katalógu 

odmien bonus klubu a nechať si ich doručiť bez-
platne na vybranú čerpaciu stanicu

•   Môžete si pozrieť transakcie, zmeniť svoje kon-
taktné údaje a zablokovať kartu pri strate/krádeži

•   Stačí, ak navštívite stránku www.bonusklub.sk a 
vytvoríte si on-line účet v bonus portáli registrá-
ciou vašej bonus karty  a nastavením hesla.

do bonUS klubu
všetky výhody smerujú

príďte si pre ne na čerpacie stanice slovnaft a agip.  
od 22. októbra 2015 je v platnosti nový katalóg odmien 
bonus klubu. ponuka je štedrá a odmeny si už môžete 
vyberať aj vo svojom smartfóne alebo tablete.

ako členovia bonus klubu získate  
veľa jedinečných výhod.
  možnosť získať palivo za body teraz  

ešte výhodnejšie 
zľavu na palivo za body si môžete uplatniť na požiadanie na 
celý objem natankovaného paliva pred uhradením nákupu 
palív. za 6 bonus bodov získate zľavu 5 centov na 1 liter 
benzínu alebo nafty tempo plus, alebo 1 liter paliva eco+ 
autoplyn. za 12 bonus bodov získate zľavu 10 centov na 1 
liter prémiového paliva evo benzín alebo evo diesel.

  odmeny dostupné rýchlejšie aj s nižším počtom nazbiera-
ných bodov 
novinkou, ktorá umožňuje získať vyhliadnutý tovar rýchlejšie, 
je možnosť využiť nižší počet bonus bodov a vyšší doplatok.

  výhodné bodové ohodnotenie produktov z katalógu so širo-
kou ponukou odmien

  okamžité odmeny už za 45 bodov 
osem rôznych odmien dostupných okamžite na čerpacej sta-
nici už za natankovanie jednej plnej nádrže.

Ešte nie ste členom BONUS klubu? Cesta k vašim 
odmenám je jednoduchá. Svoju BONUS kartu si môžete 
vziať už dnes na čerpacej stanici Slovnaft alebo 
Agip, a okamžite zbierať body. Ak sa zaregistrujete 
elektronicky na stránke www.bonusklub.sk, získate  
50 extra BONUS bodov.

na domácej pôde
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slovensko-maďarská obchodná a priemyselná 
komora v spolupráci so spoločnosťami slovnaFt, 
a.s., a otp banka slovensko, a.s., pripravili súťaž  

o najlepší slovensko–maďarský startup roka 2015.

Odmena 5000 eur pre najlepších
cieľom tejto novej súťaže je finančne podporiť najlep-
šie nápady a inovácie podnikateľov pôsobiacich v pohra-
ničnej oblasti južného slovenska a severného maďarska. 
odmenu 5000 eur získa najlepší slovenský, ako aj naj-
lepší maďarský podnikateľský zámer.

Uzávierka prihlášok deň  
pred Vianocami
záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť do 23. decem-
bra 2015, pričom svoje podnikateľské zámery môžu pred-
kladať existujúce, aj novo založené spoločnosti, a tiež 
jednotlivci. prvé kolo bude vyhodnotené do 29. februára 
2016, následne budú najúspešnejší uchádzači pozvaní, 
aby v druhom kole osobne prezentovali a obhájili svoje 
projekty. víťazi súťaže budú známi do 29. apríla 2016.

 Hľadáme slovensko–
maďarský startup  
 roka 2015

kto môže súťažiť o 5000 eur
existujúce spoločnosti, novo založené spoloč-
nosti, jednotlivci

Časový harmonogram
•  Do 23. decembra 2015 – prijímanie prihlášok
•  Do 29. februára 2016 – vyhodnotenie 1. kola
•  Do 29. apríla 2016 – vyhodnotenie 2. kola  

a vyhlásenie víťazov

Ďalšie informácie, štatút súťaže a formulár 
na podanie projektu nájdu záujemcovia na 
stránke www.smopk.eu

kto má väčšiu šancu uspieť?
na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. 
porota bude hodnotiť realizovateľnosť, inovatívnosť, kre-
ativitu a prínos k rozvoju slovensko-maďarských vzťa-
hov. Šancu získať lepšie hodnotenie majú súťažiaci, ktorí 
poskytnú verifikovateľné referencie a preukážu priprave-
nosť na realizáciu svojho projektu.

na domácej pôde
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Čo robiť, keď do európy zavíta mra-
zivé zimné počasie a my máme chuť 
na letnú dovolenku? odpoveďou je 
návšteva exotických krajín s tropic-
kým podnebím. indonézia, malajzia, 
Srí lanka či thajsko sú čoraz dostup-
nejšie a umožnia nám aspoň na krátky 
čas zanechať za sebou sychravý starý 
kontinent.

histórie, čo umožňuje skvele skombinovať oddych a prehliadku 
pamiatok. toto všetko môžeme absolvovať medzi ľuďmi, ktorí 
svoje tradície zabudovali do každodenného života. v správaní a 
obliekaní miestneho obyvateľstva globalizácia nespôsobila radi-
kálne zmeny. turistov najviac udivujú nádherné čajové plantáže, 
ruiny dávnych osídlení, mystické pútnické miesta a fascinujúce 
budhistické sochy.
okrem slonieho sirotinca pinnawaly, ktorý symbolizuje vzťah 
tunajších ľudí k prírode, je významnou atrakciou obrovská skalná 
pevnosť sigiriya, čiže levie hrdlo, ktorá sa týči nad rovinatým 
terénom.  z hradu postaveného na 185-metrovej skale v 5. sto-
ročí sú už len ruiny, avšak pre nádherný výhľad sa oplatí absol-
vovať tento namáhavý výstup. ruiny polonnaruwa, zaradené do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva unesco, boli v 11. až 
13. storočí prosperujúcim hlavným mesto srí lanky. Dodnes si 
táto lokalita zachovala svoju 
monumentálnosť, podobne, 
ako aj dvetisíc rokov starý 
skalný kostol Dambulla. 
pätnásť metrov vysoký chrám, 
vytvorený z piatich jaskyn-
ných častí zdobených fres-
kami a chrám, má pôdorys 
dosahujúci plochu futbalo-
vého ihriska. najdôležitejším 
pútnickym miestom srí lanky 
je anuradhapura. pred 2400 
rokmi bola prvým hlavným 
mestom krajiny a práve tam 
podľa legendy dosiahol budha 
osvietenie v tieni stromu bó. 

pestrofarebnosťou pripomína gigantickú indiu, avšak 
v ľudských rozmeroch, ktoré dovoľujú vidieť zaují-
mavé miesta v priebehu jedného týždňa. obľuba srí 

lanky – niekdajšieho cejlónu – neustále stúpa, ale ostrov 
stále patrí medzi tajomné poklady Ďalekého východu. Žijú 
tam vedľa seba rôzne tradície a návštevník tam nájde 
zmes exotických farieb, vôní, tvárí a zvykov. k tomu pripo-
čítajme pláže na pobreží indického oceánu a tisíce rokov 

Srí Lanka 

Východne 
od zimy
exotické ázijské destinácie

Počet obyvateľov: 
20,2 milióna
Časové pásmo:  
utc +5:30, +6
Používané jazyky: 
angličtina, sinhálčtina, 
tamilčina
oficiálna mena:  
srílanská rupia (lkr). 
1 eur = 160 rupií
Podnebie: tropické, ročná 
stredná teplota na mor-
skom pobreží je 26-27 °c, 
v horských oblastiach len 
18-20 °c.

16  | štýl&elán | november 2015

cestovanie



 bali, borneo, Jáva, komodo – indonézia je 
bohatá na prírodné krásy. najväčší ostrovný 
štát sveta pozostáva z takmer 18 tisíc ostrovov. 

osídlená je len tretina, pričom najznámejším z ostro-
vov je určite bali. nie je to náhoda, pretože patrí k naj-
krajším miestam našej planéty. v slnečnom počasí je 
v meste Jatiluwih nádherný výhľad na terasy so sade-
nicami ryže a na jazere bratan, ktoré je takmer stále 
zahalené do hmly, pláva kostol ulun Danu. rovnako 
úchvatná je aj svätyňa vybudovaná na vrchole skalnej 
steny ulu Watu. na ostrove bali sa určite oplatí navští-
viť ubud. v rušnom meste s osobitnou atmosférou je 
najväčším zážitkom les opíc, kde sa zvieratá pohybujú 
voľne medzi turistami. 
Jáva s hlavným mestom indonézie Jakartou je najľud-
natejším ostrovom na svete. okrem starého prístavu a 
historického centra ponúka ďalšie atrakcie. bašta jáv-
skeho umenia yogyakarta sa dodnes pýši samostat-

ným sultanátom, chrámy 
hinduisticko-budhis-
tickej éry, borobudur 
a prambanan, sú naj-
väčšími v krajine a tro-
jica sopiek v národnom 
parku bromo-tengger je 
dôkazom dramatickej 

Indonézia

geologickej histórie. hlavnou atrakciou ostrova borneo, 
rozdeleného medzi indonéziu, malajziu a sultanát brunej, 
je džungľa. pozdĺž morského pobrežia sú nedotknuté 
pláže a more tam potápačom otvára fascinujúci podmor-
ský svet. na ostrove komodo je hlavným lákadlom sucho-
zemská fauna, pretože ostrov je prirodzeným miestom 
výskytu najväčšej jašterice na svete, obávaného komod-
ského varana.

Počet obyvateľov: 
252 miliónov
Časové pásmo:  
utc +7:+8, +9
Používané jazyky: 
angličtina, holandčina, 
javánčina, balijčina
oficiálna mena:  
indonézska rupia (iDr).  
1 eur = 14 285 rupií
Podnebie: rovníkové, 
tropické, ročná stredná 
teplota je 26-27 °c, v jed-
notlivých mesiacoch sa 
odlišuje len o 1-2 °c.
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 exotické orchidey, pestrofarebné vtáctvo, fantastická 
kuchyňa, gigantické mrakodrapy – malajzia má pre kaž-
dého niečo, čo sa oplatí vidieť, ochutnať a vyskúšať. 

Jedným zo symbolov krajiny je budova petronas v hlavnom 
meste kuala lumpur. Do roku 2004 bola najvyššou budo-
vou sveta a dodnes je najvyššou budovou s dvoma vežami. 
kto nemá chuť vystáť dlhý rad na prechod cez oceľový most, 
spájajúci v 172-metrovej výške dva vežové objekty, môže si 
vybrať televíznu vežu menara kl, ktorá tiež poskytuje nád-
herný výhľad na pulzujúce veľkomesto. pri pohľade na husté 
osídlenie si vieme len ťažko predstaviť, že pred stopäťdesia-
timi rokmi tam nebolo nič, len jedna baňa. Ďalšími lákadlami 
v meste sú vtáčí park a park orchideí. v prvom môžeme zažiť 
voľne lietajúce exotické vtáky a v tom druhom nás očaria 
kvety s bohatstvom tvarov, vôní a odtieňov. v kuala lumpur 
sa oplatí vidieť indickú a čínsku štvrť, známe svojím nočným 
životom. exotická čínska štvrť je tiež v meste melaka, zapí-
sanom v zozname svetového kultúrneho dedičstva. unikátnu 
atmosféru má aj georgetown, ktorý si zachovalo svoju 
podobu ešte z čias anglickej kolonizácie. malajzia je rajom 
pre gastro turistov. čerstvé jedlá sú pripravované z miestnych 

surovín a pri ochutnávaní nie je 
limitujúci obsah našej peňaženky. 
sú totiž veľmi lacné.  malajzia je 
dobrou voľbou pre ľudí, ktorí nie sú 
zvedaví na architektúru, ale chcú 
vidieť prírodné krásy. hora mount 
kinabalu a jaskyne mulu, park 
orangutanov v nedotknutom dažďo-
vom lese kabili-sepilok, súostrovie 
perhentian s jednou z najkrajších 
pláží na svete, ostrov pulau  
tioman s bielymi koralovými  
útesmi... všetko sú to nezabud-
nuteľné zážitky. 

 pravdepodobne najobľúbenejšia destinácia európs-
kych turistov, ktorých sem láka rušný bangkok, sve-
toznáme budhistické chrámy a pláže. na trhoch 

v bangkoku pulzuje život vo dne aj v noci, pričom naj-
zaujímavejším z nich je plávajúci trh Wat sai. v hlav-
nom meste s viac než 14 miliónmi obyvateľov však niet 
núdze ani o tiché miesta. turisti môžu vstúpiť do sto-
viek chrámov či kláštorov a vychutnávať si pokojné pro-
stredie. najvýznamnejšími z nich sú svetoznámy chrám 
What pho so 46- metrovým ležiacim budhom, chrám Wat 
traimit strážiaci zlatého budhu a chrám Wat phra kaew. 
nesklame ani návšteva kráľovského paláca. najstarším 
posvätným miestom thajska je nakhon pathom neďaleko 
bangkoku. nachádza sa tam najvyšší budhistický pom-
ník na svete, 127 metrov vysoký phra pathom chedi, kým 
chrámy a ruiny starého hlavného mesta, ayuthaye, sú 
súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.
prevažná väčšina turistov spája prehliadku architek-
túry s oddychom na plážach. Dovolenkovým centrom je 
najväčší ostrov krajiny phuket, nazývaný aj perlou juhu. 
Jeho piesočnaté pláže s jemným bielym pieskom, palmy, 
príjemná morská voda, prek-
rásna panoráma, ako aj mož-
nosti surfovania a potápania 
sú vyhľadávané aj najná-
ročnejšími dovolenkármi. 
thajské výletné miesta sú 
známe rušným nočným živo-
tom, ale na mnohých, menej 
známych plážach si prídu 
na svoje aj tí, ktorí túžia po 
tichom, ničím nerušenom 
oddychu v bezprostrednej 
blízkosti prírody. 

Thajsko

Malajzia

Počet obyvateľov: 
67 miliónov
Časové pásmo: utc +7
Používané jazyky: thaj-
čina, angličtina
oficiálna mena: thajský 
baht (thb). 1 eur = 40,5 
bahtov
Podnebie: tropické monzú-
nové, v čase od novembra 
až do februára priemerná 
denná teplota sa pohybuje 
okolo 30 °c, a teplota mora  
v celom roku je 27-29 °c.

Počet obyvateľov: 
30 miliónov
Časové pásmo: utc +8
Používané jazyky: 
malajčina, angličtina, 
tamilčina, čínština, 
thajčina
oficiálna mena: 
malajský ringgit (myr). 
1 eur = 4,7 ringgitov
Podnebie: tropické, 
ročná stredná teplota je 
27-28 °c, s hojnými zráž-
kami v každom mesiaci 
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Užite si pohodlie a neporovnateľnú eleganciu počas 
letu z Viedne do viac ako 150 destinácií sveta.

qatarairways.at

Vyberte si let snov 
do svojej vysnívanej 

destinácie.

B787 Dreamliner



Je november a námestia sú plné vône pečených 
gaštanov. vyskúšajme aj doma, čo všetko sa dá vyčariť 
z hebkých plodov, vylúpnutých z pichľavého obalu.  

gaštanov
Jemná chuť

gastronómia
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suroviny: 1 kg gaštany, voda.

info Š&e: 
Ľudoví liečitelia  
pripisovali gaštanom priaz-
nivé účinky pri liečení 
hnačky a ochorení dýcha-
cích ciest, ale používali 
ich aj na zmiernenie kŕčov. 
saponín obsiahnutý v gaš-
tanoch má antioxidačné 
účinky, znižuje zápaly  
a pomáha pri liečení ciev. 
výťažok z listov má účinok 
uvoľňujúci svaly a znižuje 
aj reumatické bolesti.

suroviny: 30 g masla, 1 cibuľa, 1 strúčik cesnaku, 400 g olúpaných gašta-
nov, 1 stredne veľký zemiak, 2 mrkvy, polovica zeleru, 1 malá lyžička materinej 
dúšky, bobkový list, soľ, čierne korenie, červené korenie, 2 dl sladkej smotany

tip Š&e: veľa receptov si vyžaduje očistené gaštany,  
preto musíme pečenie začať týmto krokom. zarežeme kríž  

na vypuklej strane gaštanov, dáme na plech na pečenie, do ktorého 
sme naliali deciliter vody a pod alobalom pečieme pol hodinu.  

Čistíme ich ešte teplé, pôjde to ľahko.

Jelenie ragú na gaštanoch
Príprava: 

1) mäso nakrájajme na kocky a obalíme v múke. 2) v panvici pod pokrievkou  
roztopíme maslo a podusíme na ňom cibuľu nakrájanú na kocky. keď už tro-
chu sčervená, pridajme mäso a opražme do zlatista. 3) obsah panvice pod-

lejme pivom a posypme korením, rozpracovaným v strúhanke – badián 
ponechajme celý na dekoráciu pred servírovaním. zakryme pokrievkou a na 

miernom plameni nechajme variť asi hodinu. mäso nesmie byť úplne mäkké. 
4) k polohotovému jeleniemu mäsu pridajme mrkvu pokrájanú na pásiky, pet-

ržlen a zeler nakrájané na kocky. 5) opäť zakryme a nechajme vrieť približne 
pol hodinu. 6) za ten čas môžeme uvariť a očistiť gaštany, ktoré sa pridávajú 
k ragú len v posledných 10 minútach. gaštany rozrežme na polovicu a neva-

ríme viac ako 10 minút. môžu sa ľahko rozvariť.

Pečené gaštany
Príprava:

1) čerstvé gaštany umyjeme a na každom z nich spravíme ostrým 
nožom zárez na vypuklej časti. Dbajme na to, aby sme zarezali len 

šupku, vnútro nie. 2) zarezané gaštany namočíme na hodinu do vody, 
aby šupka zmäkla. 3) vyberme vhodnú panvicu, nalejme do nej deci-

liter vody a vložme do nej gaštany. pečme dovtedy, kým sa pri záre-
zoch neotvoria. ak používame plech na pečenie, aj vtedy nalejme pod 

gaštany trocha vody, inak pri pečení vyschnú.

Gaštanová polievka
Príprava: 
1) cibuľu pokrájanú na kocky podusíme na masle a pridáme nadrobno  
posekaný cesnak. 2) očistíme zeler, mrkvu a zemiaky, pokrájame ich na 
menšie kúsky a opražíme ich spolu s cibuľou a cesnakom. na záver pridáme 
očistené gaštany spolu so soľou a korením. trošku podusíme. 3) potom  
prilejeme liter základnej šťavy z mäsovej polievky alebo vodu a uvaríme 
všetko do mäkka. 4) vyberieme niekoľko gaštanov na zdobenie a vyberieme 
aj bobkové listy, a celú polievku rozmixujeme. 5) potom zahustíme podľa 
vlastného vkusu a po pridaní smotany ešte raz celé uvedieme do varu.  
na dekoráciu použijeme červené korenie a namrvené gaštany. servírujeme  
s chrumkavým chlebom na namáčanie.

suroviny: 500 g vykosteného mäsa z jeleňa, 50 g masla, 5 dl chutného 
piva, 1 pol. lyž. múky, 2 ks cibule, 3 ks mrkvy, 2 ks petržlenu, polovica 
zeleru, 100 g pečených gaštanov, čerstvé výhonky tymianu, 3 bobule 
borie vok, 3 bobule nového korenia, 2 ks badiánu, soľ, čierne korenie.

gastronómia
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tip Š&e: gaštany majú široké použitie: od ich varenia a pečenia 
až po rôznorodé gastronomické špeciality. gaštanové pyré môžu 
konzumovať aj ľudia citliví na lepok.

Gaštanovo-cibuľový chlieb
Príprava:
1) gaštany uvaríme a roztlačíme tlačidlom na zemiaky. 2) múku 
zmiešame s gaštanmi, slnečnicovými jadierkami a rozmiešame  
v nej aj droždie. prilejeme 1-2 dl vlažnej vody, práve toľko, aby sme 
dostali ťahavé a voľné cesto. 3) cibuľu pokrájanú nadrob no zdins-
tujeme a necháme vychladnúť. slaninu bacon pokrájame na kocky 
a spolu s cibuľou vmiesime do cesta. 4) masu udržiavame v teple, 
pokryjeme a necháme ju vykysnúť na dvojnásobok. 5) potom ju 
vložíme do rúry predhriatej na 180°c a pečieme zhruba 1 hodinu.

suroviny: 
200 g očistených 

gaštanov,  
1 šálka očistených 

slnečnicových jadier, 
300 g špaldovej 

múky (celozrnnej), 
200 g hladkej múky, 

1 polievková lyžica 
olivového, tekvicového 

alebo sezamového 
oleja, 1 polievková 

lyžica soli, 1 cibuľa, 
100 g slaniny bacon, 

trošku vlažnej vody, 
kocka droždia

info Š&e: gaštany sú známe pod viacerými názvami: sladké 
gaštany, jedlé gaštany, kým ušľahtilý druh nazývajú aj gaštanom 
marónskym. Jeden strom je schopný pokryť zimnú spotrebu jedla 
pre jedného človeka. Druh gaštanu Castanea začne kvitnúť ako 
20-ročný a dožije až do 1000 rokov. Jeho drevo je výborné, ale 
používa sa aj ako okrasná drevina pre krásnu korunu.

Gaštanovo-pomarančový trufel
Príprava:
1) gaštanovú masu roztlačíme vidličkou a pridáme do nej postrúhanú  
pomarančovú kôru a kakao. 2) osobitne zmiešame rozdrobené sušienky  
a pomarančovú šťavu a pridáme ku gaštanovej mase. Dôkladne spracujeme  
a v dávkach pridávame pomarančový lekvár. 3) Štvrť hodiny necháme odstáť. 
za ten čas sušienky nasajú vlhkosť a trufel zhustne. z masy potom vytvoríme 
guľky a obalíme ich v postrúhanej čokoláde. 

suroviny: 250 g gaštanovej masy, 50 g cukru, 60 g rozdrobených 
sušienok, 2 polievkové lyžice kakaa na varenie, 5 polievkových lyžíc 
čerstvej pomarančovej šťavy, 2-3 polievkové lyžice pomarančového 
lekváru, kôra z polovice pomaranča, 1 tabuľka postrúhanej čokolády

suroviny: 250 g gaštanového pyré, 1 kávová  
lyžička mletej škorice, pol dl vína sherry, 2 vajcia,  
1 dl mlieka, 1 polievková lyžica hnedého cukru,  
100 g mascarpone

Gaštanové mousse
Príprava: 
1) gaštanové pyré roztlačíme vidličkou. 2) mlieko, vaječný 
žĺtok, škoricu a cukor dáme do malého hrnca. na slabom 
ohni za stáleho miešania masu zahustíme, prilejeme víno 
a necháme vychladnúť. potom primiešame ku gaštanovej 
mase a nakoniec pridáme mascarpone. 3) vaječné bielka 
vyšľaháme na tuhú penu, ktorú opatrne primiešame do 
gaštanovej masy. 4) celé naplníme do vrecúška na penu 
a na hodinu vložíme do chladničky. môžeme servírovať aj  
v pohároch, v tom prípade dáme do chladničky masou 
naplnené poháre. 

gastronómia
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Nitra
Baničova
Chrenovská

Nová Baňa Cintorínska
Nováky Trenčianska
Nové Zámky Výpalisko
Par� zánske Nitrianska
Pezinok Myslenická
Piešťany Bra� slavská
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Poprad Svitská cesta
Považská Bystrica Sládkovičova

Prešov
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Rusínska

Prievidza Nedožerská
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Revúca M.R.Štefánika
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Rožňava Košická cesta
Ružomberok Bystrická cesta
Senec Bra� slavská
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Stará Ľubovňa Popradská
Stropkov Hviezdoslavova
Svidník ul. Sovietskych hrdinov
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Šamorín Bra� slavská cesta
Štúrovo Komenského
Topoľčany Stummerova
Trebišov M.R.Štefánika

Trenčín
Bra� slavská
Gen.M.R.Štefánika

Trnava
Bra� slavská
Bučianska cesta

Trstená ul. Mieru
Veľký Kr� š Lučenská
Veľký Meder Bra� slavská
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TIETO ČERPACIE
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Hutná
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Púchovská
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Detva Hlavná cesta
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Dunajská Streda
Bra� slavská II.
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Galanta Šalská cesta
Handlová Prievidzká
Hnúšťa Hlavná
Humenné ul. Osloboditeľov
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Komárno
Bra� slavská
Novozámocká
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Hutnícka
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Trieda SNP
Moldavská I.
Herlianska
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Krupina ul. Osloboditeľov
Levice Družstevnícka
Liptovský Mikuláš M.R.Štefánika
Lučenec Haličská
Malacky Pezinská
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Modra Štefánikova
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 Slovnaft Kvapka Oleja New Inzercia A4 Zoznam CS SK.indd   1 8.9.2015   14:58



barokový hudobný génius, teraz v úchvatnej 3D show, zažiari v novembri 
v bratislavskej incheba expo aréne. po slovensku sa zároveň preženie 
aj legendárna abba. z iného hudobného súdka bude big beat de luxe, 
ktorý si obdivovatelia nesmrteľného Deža ursinyho určite vychutnajú.

Máte radi Vivaldiho?

Vivaldianno
bratislava, 29. 11. 2015

výnimočný koncert s exkluzívnym tanečným vystúpením  
a unikátnou 3D show na pozadí príbehu o antoniovi vivaldim. 
Dve jarné predstavenia boli beznádejne vypredané a aj to nad-
chádzajúce v incheba expo aréne sľubuje obrovskú dávku 
emócií. excelentné výkony sláčikových virtuózov podfarbené 
nadupaným rockovým pozadím a zasadené do veľkolepého 
vizuálneho rámca, o ktorý sa postaral svetoznámy japonský 
výtvarník kosuke sugimoto. 
www.ticketportal.sk

klasika

Flashdance
bratislava, 19. – 21. 11. 2015

po úžasnom úspechu titulov les miserables, chicago  
či Jekyll a hyde sa na slovensko chystá ďalší zo série  

kultových muzikálov. slávny americký hudobný film  
sa zákonite musel dostať aj na svetové divadelné scény 

a vznikla energiou nabitá show, ktorá žne obrovské 
úspechy. teraz prichádza spolu s excelentným súborom 

městského divadla brno aj k divákom na slovensku.
www.ticketportal.sk

muzikál

Big beat de luxe – lekcia Ursiny
bratislava, 26. 11. 2015

Dežo ursiny – skladateľ, spevák, gitarista, filmár, neopakovateľná osobnosť  
československého bigbítu, autorita, ktorej význam nezanikol ani dvad-
sať rokov po jeho smrti. na koncerte pri príležitosti tohto výročia uvedú 
ursinyho piesne výrazné osobnosti všetkých generácií súčasnej hudob-
nej scény: miroslav Žbirka, David koller, Jana kirschner, peter lipa, buty, 
katarzia, talent transport, ivan Štrpka.
www.ticketportal.sk

koncert

Ï

Ï

Ï

kultúra
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knihy
Peter Weleslaw kuzmišín
Bohovia starých Slovanov

eugenika

poznáme mýty grécke, rímske,  
blízkovýchodné, božstvá indické  

či tibetské, počuli sme aj o odinovi  
či thorovi. ale čo vieme o pôvodných 

slovanských božstvách? konečne  
prichádza jedinečná „slovanská 
odysea“ bohov a legiend o nich  

z celého slovanského sveta.

kristína Ježovičová
Červená jej pristane
albert marenčin – vydavateľstvo pt

svet sa potkol na povrchnosti  
a zlomil si pritom členok. odvtedy  
chodí s barličkami v podobe pushupiek,  
výrazných líčidiel, umelých rias, anorexie. 
a mužov prestalo zaujímať, aká je žena 
vo vnútri, kým vyzerá sakramentsky dobre  
v červených minišatách. ¿

¿

CD
Imt Smile

Acoustic Best
universal music

Špeciálne októbrové akustické 
turné skupiny sprevádza aj vyda-

nie albumu, ktorý okrem pätnástich 
známych hitov v „unplugged“ verzii s 

použitím tradičných akustických i úplne 
netradičných nástrojov obsahuje ako bonus 

aj nové verzie skladieb po kvapkách a urobme si lásku.

9

9
Queer Jane

Flowerville
self-titled

album s príchuťou 
60. rokov, plný ľah-

kosti a melódií o nič menej chytľavých ako tie od originál-
nych beatles! nahrávanie debutového albumu trojice mla-

dých slovenských hudobníkov bola pasia a čistá radosť, 
čo má napokon rovnaký efekt aj na poslucháča.

Á

Á

DvD
kobry a Užovky

bontonfilm

Jeden z najlepších stredoeurópskych 
filmov sezóny. Dráma o dvoch  

bratoch, ktorí každý po svojom nakla-
dajú s bezútešnosťou svojej  

existencie. a keď sa zdá, že užovka 
by mohol byť konečne šťastný, objaví 
sa kobra a situácia sa obom vymkne 

spod kontroly.

Deň blbec
Cinemart

svieža nemecká komédia, ďalší zásah do 
čierneho od tvorcov úspešnej  
komédie Fakjú pán profesor. till žije pokoj-
ným životom bankového úradníka, až kým 
ho bankový lupič nevezme so sebou ako 
rukojemníka. vtedy zistí, že dobrodružstvo 
je to, čo mu v živote chýbalo.

kultúra



vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu podniková a marketingová komunikácia, slovnaFt, a.s., vlčie hrdlo 1, 824 12 bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky - 
emailom na adresu magazin@slovnaft.sk do 22. novembra 2015. z úspešných riešiteľov októbrovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: ladislava bošanského z Dolného kubína, 
otíliu galgóczyovú z veľkých kapušian a Filipa hudeca z Dudiniec. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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TURISTICKÉ KARTY 
MISKOLC PASS

ÚSPORNÉ   POHODLNÉ   JEDNODUCHÉ

S kartou Miskolc Pass môžete 
bezplatne navštíviť a využívať:
Miestnu dopravu (neobmedzene)  Jaskynný kúpeľ (celodenná vstupenka) 
 Plážové kúpalisko Selyemrét (celodenná vstupenka)  Fitnesové plážové 

kúpalisko v Miskolctapolci  Hrad v Diósgyőri  Múzeum Panónske more 
 Pamätný dom Ottóa Hermana  Galéria múzea Ottóa Hermana  
 Galéria Miskolc - Múzeum dejín divadla a herectva  Hutnícke múzeum 
 Múzeum maďarskej ortodoxnej cirkvi  Štátna lesná železnička v Lilla-

fürede  Jaskyňa Anna alebo jaskyňa Svätého Štefana  Zoopark a Park 
kultúry v Miskolci  účasť na jednej z garantovaných tematických túr

viac ako 70 zľavnených služieb v hoteloch, reštauráciách,  
dobrodružných parkoch a na ďalších miestach

najväčšia zľava na taxislužby v krajine (možnosť využívania služieb  
spoločnosti Best of Taxi s 33% zľavou)

Nech sa vaša rekreácia s turistickou kartou Miskolc Pass stane skutočným zážitkom.

Druhy kariet:
  Karta Miskolc Pass  -  24 hodinová:  6 500 Ft
  Karta Miskolc Pass  -  48 hodinová: 10 500 Ft
  Karta Miskolc Pass  -  72 hodinová: 14 300 Ft
  Karta Miskolc Pass  -  120 hodinová: 16 000 Ft

www.miskolcpass.com

Miskolc hirdetes.indd   21 26/10/15   12:19
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v sychravom jesennom počasí sa stáva stredobodom 
vesmíru náš domov. teraz je čas venovať sa sebe, rodine, 
aj svojim priateľom, ktorí pozvanie na návštevu isto 
neodmietnu. november nám ponúkne veľa príležitostí 
dohnať to, čo sme v lete nestihli.

domova
teplo

Baran
21. marec – 21. apríl 

Jeseň nie je pre vás práve najľahším obdobím roka, 
napriek tomu sa vám teraz podarí dostať z nej to naj-
lepšie. pozvite si k sebe domov ľudí, ku ktorým máte 
blízko. príjemné chvíle, ktoré spolu prežijete, vám pre-
svetlia sychravé dni.

Býk
22. apríl – 21. máj 

po rušnom období si teraz užijete pokojnejší mesiac. 
Doprajte si viac času na oddych a nešetrite na sebe 
ani peniazmi. predchádzajúce mesiace priali sejbe, ale 
teraz je čas žatvy. užite si každý okamih.

Blíženci
22. máj – 21. jún 

pri svojej dobyvačnej nálade môžete počítať s plnou 
podporou amora. teraz môžete hravo uskutočniť to, čo 
ste dlho odkladali. váš šarm a rozhodnosť vám umož-
nia dobyť každé srdce a nový splň mesiaca 11. novem-
bra je šancou na nový začiatok.

Rak
22. jún – 21. júl

každý o vás vie, že oddane milujete svoju rodinu, avšak 
teraz budete mať chuť venovať sa viac aj svojim priate-
ľom a známym. s domácimi prácami to nepreháňajte. 
ak máte toho v pláne viac, požiadajte radšej o pomoc.

Lev
22. júl – 23. august 

niekto vás posunie dobrým smerom a vo vašom spô-
sobe života nastanú pozitívne zmeny. ak sa chcete 
zbaviť starých zlozvykov, porozmýšľajte nad tým,  
o koľko budete bez týchto zlozvykov bohatší. váš orga-
nizmus sa vám za vašu pozornosť odvďačí.

Panna
24. august – 22. september 

november bude pre vás pracovný, vďaka čomu sa pod-
statne zlepší aj vaša finančná situácia. spolu s kolegami 
sa vám podarí vyriešiť istú komplikovanú pracovnú úlohu, 
čo priaznivo ovplyvní atmosféru na vašom pracovisku. 

Váhy
23. september – 22. október 

po predchádzajúcich rušnejších mesiacoch sa teraz 
radšej stiahnete do úzadia a doprajete si pokojné 
večery v súkromí. ak budete mať náladu venovať 
sa umeleckým aktivitám, alebo začať s meditáciou, 
momentálne je najlepšie obdobie.

Škorpión
23. október – 22. november 

ak máte pocit, že vo vašom živote niečo chýba, zač-
nite sa venovať nejakej charitatívnej činnosti. určite 
nájdete ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc. urobíte šľa-
chetný skutok a dobročinnosť bude mať priaznivý 
vplyv aj na vašu náladu.

Strelec
23. november – 22. december

nadišiel čas nechať vytrysknúť svoje emócie. 
povedzte smelo a otvorene, čo potrebujete a od koho 
to očakávate. pomôže vám to vyriešiť staré spory  
a priblížiť sa k ľuďom, ktorí sú pre vás dôležití.

kozorožec
23. december – 20. január 

kľúčovým slovom novembra je tolerancia a empatia. 
nečakaná životná situácia vás náhle prinúti vžiť sa 
do kože iného človeka a pozrieť sa na svet jeho opti-
kou. ak túto neľahkú skúšku zvládnete, budete sa 
cítiť oveľa lepšie.

Vodnár
21. január – 19. február

chladné týždne usmernia pozornosť aj toho najaktívnej-
šieho vodnára na svoj domov. rekonštrukcia či veľké 
upratovanie – pustite sa bez váhania do toho. Úspech 
je zaručený a vy sa budete doma cítiť ešte lepšie.

Ryby
20. február – 20. marec 

v tomto mesiaci sa dostávajú do popredia vzá-
jomné sľuby. udalosti okolo vás sa čoskoro zrýchlia, 
nepôjde však o nič dramatické a vy nebudete ľutovať 
ani najmenšiu chvíľku.

katy
perry 
25. 10. 1984

leonardo 
DiCaprio 
11. 11. 1974

Whoopi 
goldberg 
13. 11. 1955

matthew  
mcConaughey
04. 11. 1969

horoskop
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Nyíregyháza 
v každom počasí!

Informácie: Nezisková organizácia Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft., 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
www.nyiregyhaza.info.hu

Počas chladných jesenných dní nie je nič príjemnejšie, než po osviežujú-
cej prechádzke navštíviť v spoločnosti rodiny alebo priateľov miestne 
kúpele. Ak vás zaujíma kultúra, využite príležitosť a navštívte niektoré 
z múzeí. Na záver dňa si po večeri v štýlovej reštaurácii vychutnajte 
niektorú z páleniek, charakteristických pre tento kraj.

 Sóstózoo
Najlepší zoologický park Európy v roku 2015
V dubovom lese, poskytujúcom domov najvzácnejším zvieratám sveta, 
sa môžu návštevníci prechádzať medzi 5000 zvieratami. Turistov túžia-
cich po nevšedných zážitkoch tu očakáva ocenárium, tropická džungľa,  
či tučniacka šou. Spomedzi sto európskych zoologických záhrad sa 
Zoopark v Nyíregyháze stal najlepším európskym zooparkom v kategó-
rii do 500 tisíc návštevníkov.

 Liečebné a zážitkové kúpele Aquarius
Zdravie, krása, elegancia.
Ostrov pokladov, šmýkačka kamikaze, bazén s vlnobitím – v zážitkových 
kúpeľoch si každá veková kategória návštevníkov nájde pre seba tú  
najlepšiu zábavu. Nová liečebná časť s rozlohou 1400 m2 očakáva  
návštevníkov s rôznymi liečebnými terapiami, počnúc fyzioterapiou a sau-
nou až po individuálne liečebné procedúry. 

 Múzeum Andrása Jósu 
Kto sa zaujíma o kultúru, môže si vybrať aj túto jeseň niektorý z kva-
litných programov, pripravovaných v múzeu. Okrem stálych výstav s 
názvami „Žltý čert“, „Išiel som na jarmok“ a „S láskou k ľudstvu“ má táto 
ustanovizeň v talóne vždy aj nejakú novinku.  

 Palác kociek 
Obľúbeným miestom prívržencov hračiek LEGO je Palác kociek.  
V kreatívnej časti areálu hry neslúžia len pre radosť detí, ale rozvíjajú aj ich  
vnímanie, zručnosť, komunikáciu, a aj ich osobnosť. V 3D kine sa pre-
mietajú animované filmy vyrobené výlučne pre túto skupinu návštevníkov. 

 + Tipy 
Pre aktívnych turistov: prechádzka alebo jazda na bicykli 
  na promenáde Kneipp
Pre milovníkov prírody: prechádzka v Botanickej záhrade
Pre labužníkov: značkové regionálne pálenky a jedlá

Odporúčame:
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vyprážate často alebo len sem-tam? máte radi 
sušené paradajky v oleji či sardinky? čo robíte  
s olejom, ktorý vám zostane? vylievate ho do 

výlevky, Wc alebo len tak za dom... nič z toho nie je 
správne riešenie – olej vám zanesie kanalizáciu, upchá  
ju, zápach priláka nepríjemných hlodavcov. alebo  
olej znečistí podzemnú vodu. máme pre vás lepšie rieše-
nie. Doneste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu 
slovnaft. ochránite prírodu aj svoju kanalizáciu a za to 

vás slovnaft odmení.   
za každý prinesený použitý kuchynský 

olej získate extra body v klube bonus, 
ktoré môžete premeniť na odmeny 
podľa vlastného výberu.

odovzdajte použitý
kuchynský olej 

zoznam čerpacích staníc, kde môžete použitý kuchynský 
olej odovzdať, nájdete na stránke  www.slovnaftludom.sk

na Slovnafte

odovzdaný olej na slovnafte dostane druhú šancu.  
v spolupráci s partnerskou spoločnosťou meroco pre-
meníme nepríjemný odpad na energiu – po úprave sa 
z neho vyrobí biopalivová zložka do motorovej nafty. 
gratulujeme! ak ste odniesli použitý olej z vašej kuchyne 
na slovnaft, v tomto momente ste priateľskí k životnému 
prostrediu druhýkrát. biopalivová zložka z použitého 
kuchynského oleja totiž znižuje tvorbu skleníkových ply-
nov o viac ako polovicu.
už asi neváhate, že k nám olej prinesiete. 
máme pre vás už iba pár praktických rád:
•   vhodné sú všetky typy rastlinných olejov
•   odovzdávaný olej nesmie obsahovať zvyšky potravín 

ani vody
•   zlejte olej cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo 

originálneho obalu odovzdajte olej obsluhe na čerpa-
cej stanici

•   obsluha olej vizuálne skontroluje a na vašu Bonus 
kartu pripíše body

•   hreje vás pocit, že ste udržali svoju kanalizáciu 
a životné prostredie čistejšie

Rozšírenie zberu použitého kuchynského oleja z domácností  
na 88 čerpacích staníc Slovnaft ohlásili spoločnosti Slovnaft  
a Meroco na tlačovej konferencii priamo na čerpacej stanici 

podporujeme
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Máte nápad, ako skrášliť svoje okolie?
Je tu 10. ročník grantového programu Zelené oázy!

Žiadosti o podporu posielajte do 7. decembra 2015.

www.oazy.sk
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