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Znovu rozdávame 
granty

spolu s príchodom jesene sme otvorili deviaty 
ročník grantového programu talenty novej 
európy. nadaným mladým vedcom, umelcom 
a športovcom v ňom rozdelíme 66 tisíc eur.  
v uplynulých ôsmich rokoch sme takto pod-
porili už 258 talentovaných detí na slovensku 
a suma na granty prevýšila 518 tisíc eur. 
mladým talentom pomáha aj tvár tohto čísla, 
najúspešnejšia slovenská plavkyňa martina 
moravcová. organizuje plavecké kempy a ako 
trénerka tam deťom rozdáva to najcennejšie – 
svoje bohaté skúsenosti.
naše granty pre mladé talenty si už vybudo-
vali svoju tradíciu, ale popri tom hľadáme ďal-
šie cesty na podporu toho, čo je na slovensku 
dobré. naša kampaň „poctivá domáca 
ponuka“ doteraz oslovila množstvo malých 
domácich výrobcov dobrých potravín, kto-
rým ponúkame príležitosť priniesť ich špecia-
lity tradičnej výroby širšiemu okruhu zákaz-
níkov cez najširšiu sieť čerpacích staníc na 
slovensku - slovnaft. registrácia sa ešte 
neskončila. kto nestihol, má stále šancu. 
na čerpacích staniciach pokračuje akcia 
Fiskars, ktorá vám umožňuje kúpiť si kvalitné 
značkové náradie za zvýhodnené ceny.  
ak máte medzi produktmi Fiskars vyhliad-
nutý ten „svoj“, nezabudnite, že akcia trvá do 
konca októbra. 

prajem vám príjemné čítanie.

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

●➜ elektrické SUv

●➜ Zrodený pre terén

●➜ bláznivý

●➜ olivová krása

koniec
tradícií

už pri zbežnom pohľade na automobily vystavené  
na nedávnom Frankfurtskom autosalóne bolo zrejmé, 
že čoraz menej noviniek a štúdiových modelov sa drží 
tradičných zásad. vo vzduchu cítiť zmenu. všetci  
o nej vedia, ale každý reaguje po svojom.

elektrické

Z 3D tlačiarne
automobilka peugeot predstavila špeciálne, športovo 
ladené štúdiové vozidlo. približne 80 percent interiéru 
štvormiestneho kabrioletu Fractal, určeného na jazdu 
v meste, bolo zhotovených pomocou 3D tlačiarne. 
vďaka odmontovateľnej pevnej streche sa  
v ňom bude dať za pekného počasia prí-
jemne jazdiť. o pohon štúdiového vozidla 
sa postarajú elektromotory namontované 
na prednú aj zadnú nápravu vozidla, 
ktoré sú spolu schopné vyvinúť 335 
koňový výkon. Fractal tak dokáže 
dosiahnuť stokilometrovú rýchlosť za 
6,8 sekundy. podľa výrobcu postačuje 
jedno nabitie na 450 kilometrov.

Mohutné

Veľká Tesla na cestách
Štúdiové vozidlo už poznáme naspamäť a dlho sme čakali, kedy 
tesla konečne predstaví svoje suv, model X. ten moment už 
nastal, avšak z elektromobilov model X studio, dostupných na inter-
nete, sa dá zarezervovať len jediná limitovaná verzia s názvom 
signature. aj z akumulátorov existuje zatiaľ len jeden typ s výko-
nom 90 kWh. tesle umožní oficiálny jazdný dosah na jedno nabitie  
386 km, čo nie je až tak veľa. za svoje jazdné parametre sa však 
model X nemusí hanbiť, pretože jeho maximálna rýchlosť je  
250 km/h a zrýchlenie na stovku zvládne za 3,8 sekundy.

správy o autách
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Pocta policajtom

Cruchot by  
mal radosť

automobilka citroën považuje cactus 
m za duchovné dedičstvo vozidla 

mehari – legendárneho vozidla policaj-
tov zo saint tropez. automobil vznikol 
na technických základoch avantgard-
ného vozidla c4 cactus a zatiaľ exis-

tuje len v štúdiovej podobe. atraktívne 
novinky nie sú zamerané na techniku, 

ale na hravé detaily. cactus m nemá 
klasickú strechu, a tak sa v jeho inte-
riéri ľahko nahromadia prach z ciest, 

piesok z pláže, prípadne aj blato. 
preto je upravený tak, aby sa dal ľahko 

vystriekať hadicou. odtok vody je 
integrovaný do podlahy.

gold denim

V novom štýle
výrobca motocyklov harley Davidson chystá v novom mode-
lovom roku 2016 zmenu svojho legendárneho štýlu aj výkonu 
svojich cruiserov. v praxi to znamená, že v limitovanej sérii zís-
kajú modely Fat boy s a softail slim s výkonný motor twin 
cam z motorky screamin’ eagle. na prvý pohľad by sa mohlo 
zdať, že novinky majú tmavú farbu, avšak softail slim s  bude 
dostupný aj vo zvláštnej farbe olive gold Denim. výrobca po 
prvýkrát ponúka k niektorým modelom elektronický tempomat 
a v motocykli sportsterek prepracoval zadný podvozok.

Patriot

Otvorený inováciám
vozidlá uaz sú v prvom rade známe z vojenského prostredia, kde 
slúžia už celé desaťročia. málokto ale vie, že automobilka chrlí nie-
len klasické bojové automobily s nezničiteľnou konštrukciou, ale na 
trh prichádza aj s modernými autami. patrí k nim aj zmodernizovaný 
patriot, ktorý má popri svojom elegantnom dizajne aj schopnosť jaz-
diť v teréne. výška podvozku je 210 milimetrov a patriot je schopný 
prekonávať vodné plochy s hĺbkou 500 mm s pohonom všetkých 
kolies. Do auta sa dajú objednať leD svetlá a multimediálny systém 
s dotykovou obrazovkou. znie to zvláštne, ale je to tak.

kráTke spráVy
Chcú veľa…
automobilka alfa romeo chce v rozpätí 
štyroch rokov predstaviť deväť nových 
modelov. k čerstvej giulii pribudne 
okrem iných aj malé suv, postavené na 
jej základoch, ale tiež prémiový sedan 
vyššej strednej kategórie a nový spider. 
ten – na rozdiel od Fiatu 124 – nebude 
postavený na platforme mazdy mX-5.

Načo extra výbava?
podľa čerstvého prieskumu agentúry JD 
power veľká časť kupujúcich nevyužíva 
extra výbavu vozidla, ktorá bola poskyt-
nutá buď v základnej cene vozidla, 
alebo namontovaná na objednávku.  
v priemere až pätina majiteľov z 33 
funk cií vozidla polovicu nikdy nevyužila.

konečne sa rozišli
po viacročných naťahovačkách a súd-
nych procesoch to vyzerá tak, že auto-
mobilky suzuki a volkswagen ukončia 
svoje partnerstvo. obidve strany majú 
záujem uzavrieť spor, ktorý sa začal ešte  
v roku 2011 pre vlastníctvo akcií.

Bez hidžábu
v iráne čas plynie dozadu. aspoň o tom 
svedčí nové nariadenie, podľa ktorého 
môže polícia pokutovať ženy, ktoré šofé-
rujú bez moslimskej šatky - hidžábu, prí-

padne ju nosia príliš ležérne. 
Úrady v takomto prí-

pade môžu zhabať 
vozidlo.

správy o autách
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Honda Hr-v – veľký navrátilec
honda ohlásila návrat na trh malých automobilov na voľný čas presne po desia-
tich rokoch. model hr-v odráža zmeny, ktoré sa za jednu dekádu udiali v tomto 
segmente. veľký navrátilec je o takmer 30 centimetrov dlhší ako jeho popu-
lárny predchodca a športová forma ukrýva praktický interiér. Do bohatej 
základnej výbavy patrí systém magic seats, ktorý zabezpečuje ľahké 
sklápanie sedadiel. interiér sa dá meniť viacerými spôsobmi  
a táto variabilita dovoľuje získať až 2,5 metra dlhý odkladací priestor. 
honda connect infotainment systém využíva operačný systém 
android a má 7-palcovú dotykovú obrazovku, ovládateľnú ako smart-
fón. honda sa netají tým, že model hr-v bol navrhovaný ako štýlový 
mestský automobil. napriek zvýšenej konštrukcii je preto dostupný 
iba s pohonom predných kolies. verzia 4 × 4 k dispozícii nie je.

Fiat 500X – Svalnaté retro
z malého retro auta Fiat 500 už vzniklo mpv vozidlo – 500l – a teraz 
existuje aj suv verzia 500X. hoci dizajn vykazuje veľa podobností  
s malým bratom, technológia je úplne odlišná. Fiat 500X je spolu s auto-
mobilom Jeep renegade prvým úplne domácim produktom automo-
bilového koncernu Fca (Fiat-chrysler automobiles). obidva modely 
sú postavené na rovnakých technických základoch, vďaka čomu zís-
kala 500X lepšie terénne vlastnosti než konkurencia. väčšina zákazní-
kov si však tento model kúpi pre jeho výrazný dizajn. nesklame ich ani 
interiér. okrem sofistikovaných riešení a štýlového vzhľadu je priestor 
prekvapivo veľký. zážitok z jazdy je plne športový a vďaka širokej škále 
doplnkov môže 500X dosiahnuť luxusnú úroveň.

Mazda cX-3 – kodo v menšom
Jedinečné a pôsobivé tvary, dynamický zážitok z jazdy, náročné 
vypracovanie – dizajnová filozofia koda a mazdy, ktorá vznikla kom-
bináciou technológie skyactive je taká populárna, že veľa motoristov 

si kupuje tieto japonské modely ako alternatívu k prémiovým znač-
kám. nová cX-3 vyčnieva z radu oveľa menej športovo ladeným 
podvozkom – akoby mazda naznačovala, že za svoju primárnu 
klientelu považuje ženy. Dizajn modelu je efektný aj v interiéri, 
ale jeho rozmery zodpovedajú vozidlu malej kategórie – jeho 
rázvor je rovnaký ako u mazdy2. silné, ale úsporné motory, vyni-

kajúca prevodovka a užívateľsky komfortný infotainment systém 
však tento nedostatok bohato kompenzujú. 

Fiat, Honda a Mazda vstúpili tento rok na trh 
malých Suv s pozoruhodnými modelmi. dizajnovo 
vycibrené autá 500X, Hr-v a cX-3 spájajú mladistvé 
a športové tvary, schopné zaujať aj náročných.

Dizajn
nadovšetko

Malé SUv 

svet áut
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Fiat 500X
dĺžka  .......................................... 4248 mm
šírka  .......................................... 1796 mm
výška  ........................................  1620 mm
rázvor  ....................................... 2570 mm
batožinový priestor  .............  350/1000 l
výber motorov  .... 3 benzínové, 3 naftové
výkon  .....................................  95-170 koní
Priemerná spotreba  ...  4,1-6,7 l/100 km
základná cena:  ....... 14.000–27.150 eur 

Dizajn
malé suv je v podstate Fiat 500 po ste-
roidovej terapii. Je vyššie, širšie a „sval-
natejšie“ než retro model, ktorý poslúžil 
ako jeho základ. Dizajn nezaprie charak-
teristické línie, ktoré preslávili toto malé 
auto na celom svete.  

výbava
model dostupný v piatich rôznych úrov-
niach výbavy  – pop, plus, lounge, cross, 
cross plus – ponúka v základnej cene 
medzi inými klimatizáciu, systém zabra-
ňujúci prevráteniu, asistenta pre rozjazd 
do kopca, systém my car, tempomat  
a elektromechanickú parkovaciu brzdu.  

Motor
motor 1,6 o sile 110 koní má manuálnu 
päťstupňovú prevodovku, verzia 1,4 so 
140 koňmi má na výber šesťstupňovú 
manuálnu, alebo automatickú prevodovku. 
motor 1,4 so 170 koňmi má deväťstup-
ňovú automatickú prevodovku, o ktorú je 
možné požiadať aj pri verzii 2,0 so 140 
koňmi a naftovým pohonom. v základ-
nej cene tohto je šesťstupňová manuálna 
prevodovka.

Honda Hr-v
dĺžka  .........................................  4294 mm
šírka  .......................................... 1772 mm
výška  ........................................  1605 mm
rázvor  ....................................... 2610 mm
batožinový priestor  .............  393/1026 l
výber motorov  ....  1 benzínový, 1 naftový
výkon  ..................................  120-130 koní
Priemerná spotreba  ...  4,0-5,6 l/100 km
základná cena:  ....... 17.490–23.390 eur

Dizajn
Štýl honda, kombinujúci eleganciu  
a dynamiku, je typický aj pre nový 
model hr-v. z davu vyčnieva aj výraz-
nou prednou časťou a veľkými kon-
covými svetlami. Športový charakter 
posilňuje sklon strechy a skryté kľučky 
zadných dverí. 

výbava
model hr-v je dostupný v troch úrov-
niach vybavenosti: comfort, elegance, 
executive. v základnej cene je adap-
tívny tempomat, aktívny mestský brz-
diaci systém, ktorý do rýchlosti 32 km/h 
sám brzdí, systém výstrahy pred kolíziou 
spredu, systém upozorňujúci na opuste-
nie jazdného pruhu, systém upozorňujúci 
na dopravné značky a systém na monito-
rovanie mŕtveho uhla. 

Motor
tento model sa dá kúpiť s dvomi  
modernými a športovými zdrojmi – ben-
zínovým 1,5 so 130 koňmi a naftovým 
1,6 so 120 koňmi. maximálny krútiaci 
moment druhého je 300 nm a aj jeho 
spotreba je lepšia.

Mazda cX-3
dĺžka  .......................................... 4275 mm
šírka  .......................................... 1765 mm
výška  ........................................  1535 mm
rázvor  ....................................... 2570 mm
batožinový priestor  .............  350/1260 l
výber motorov  .... 2 benzínové, 1 naftový
výkon  ..................................  105-150 koní
Priemerná spotreba  ...  4,1-6,4 l/100 km
základná cena:  ......  14.590–26.790 eur

Dizajn
konštrukcia koda je pre mazdu veľkým 
triumfom a aj dizajn novej cX-3 je mimo-
riadne populárny. pulzujúci exteriér veľ-
kolepo mieša línie vlniace sa v rôznych 
uhloch.  

výbava
na rozdiel od svojho krajana hondy si 
mazda zvolila odlišnú cestu. model cX-3 
je dostupný vo viacerých úrovniach vyba-
venosti – emotion, challenge, attraction, 
revolution, revolution top.  základná 
verzia má cenovo výhodné podmienky  
a špičková verzia výbavou pripomína pré-
miové kategórie. nechýba v nej kožené 
čalúnenie, audio systém bose a head-up 
obrazovka. 

Motor
rodina motorov skyactiv je dostupná v 
2,0 litrovej benzínovej verzii so 120, resp. 
150 koňmi. pohon všetkých kolies je iba 
u druhého modelu, kým v prípade 1,5 lit-
rového motora s naftovým pohonom je 
dostupný na objednávku. z prevodoviek 
je k dispozícii šesťstupňová manuálna 
alebo automatická.

svet áut
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dizajn 
auto sme testovali s našou čitateľkou Jankou 
Jánošíkovou. „pracujem v lekárni a denne jazdím za prá-
cou do iného mesta. preto viem, čo je treba na poho-
dlnú jazdu. momentálne šoférujem hatchback, no do 
budúcnosti určite budeme do rodiny potrebovať kombi. 
možno práve peugeot,“ hovorí Janka. sW-čko je v pod-
statne trochu nafúknutá 308-čka. Dalo by sa povedať, že 
to nie je ozajstný kombík, ale iba hatchback s batohom, 
keby nemal skutočne úctyhodný 600 litrový batožinový 
priestor. ten prekonáva aj takých šampiónov, akým je Ford 
mondeo. Do kufra tohto auta sa zmestí veľa, ale nesmie 
to byť vysoké. priestor nad roletou je totiž veľmi malý, 

pretože strecha za zvažuje smerom dozadu dosť strmo. 
táto malá nevýhoda je daňou za krásu. „auto vyzerá 
na ozaj krásne. možno aj vďaka červenej farbe sa za ním 
ľudia na ulici otáčajú, aby ho mohli obdivovať o chvíľu dlh-
šie. vnútorná štruktúra predných svetlometov a zadných 
svetiel je zladená so smerovými svetlami zakomponova-
nými do vonkajších spätných zrkadiel a predná chrómová 
maska pôsobí tiež veľmi elegantne,“ konštatuje Janka. 

jazdné vlastnosti
testovaný kombík mal 1,6 litrový dieselový pohon s výko-
nom 88 kW. kombinácia s automatickou prevodovkou 
môže vyzerať ako nesprávna voľba, ale opak je pravdou. 
peugeot ukázal, že táto kombinácia môže byť úplne vyho-
vujúca. nie je to športové žihadlo, no pri normálnej jazde 

Francúzske autá boli vždy iné. od konkurencie ich odlišuje 
šarm, ktorý je synonymom krajiny galského kohúta. no vyrobiť 
kombi, ktoré skĺbi krásu s prízemnou praktickosťou, nie je 
ľahké zadanie. Peugeot 308 SW sa o to pokúsil. Podarilo sa?

kombi 
šarmantné 

Peugeot 308 SW Allure 1.6 Hdi

čitateľský test
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sme vôbec nepociťovali, že by autu chýbala sila. k pres-
nému a citlivému riadeniu prispieva aj trochu oválny 
volant, vďaka ktorému sa chvíľkami cítime ako v špor-
tovom aute. Je to však dobré rodinné kombi. vnútorný 
priestor je výborne odhlučnený, dieselový agregát skoro 
vôbec nepočuť. automat reaguje veľmi príjemne, ale naj-
väčším prekvapením bola spotreba. s týmto autom by sa 
naozaj dalo jazdiť so spotrebou okolo 5 litrov, ak by sme si 
dávali pozor. a to sa dá povedať o máloktorom automate. 

zaujímavé novinky
peugeot vie prekvapiť, keď vo svojom aute strednej 
triedy ponúka to, čo očakávame o dve kategórie vyššie. 
napríklad masáž v sedadle, ktorá uľahčuje dlhú cestu 
šoférovi a spolujazdcovi. alebo adaptívny tempomat, 
ktorý funguje spoľahlivo, aj keď úplne zastaviť auto ešte 
nevie – alebo nechce. „táto 308-čka pokračuje v trende, 
ktorý niektoré tlačidlá integruje do lcD panelu na stredo-
vej konzole, do infotainementu. nesúhlasím s támto sme-
rovaním. v aute mám rada hmatateľné veci, na ktoré si 
zvykne ruka a netreba ich hľadať na displeji. malo by to 
tak ostať,“ konštatuje Janka. 

na záver
peugeot 308 sW allure 1.6 hdi sa nám naozaj páči, je to 
príjemné rodinné kombi. čo nás však trochu prekvapilo, 
je jeho cena, ktorá sa vie vyšplhať nad 25 tisíc eur.  
ak ale nepotrebujeme všetky vychytávky a uskromníme 
sa, môžete ho dostať aj za oveľa menej. 

dôležitejšie prvky výbavy

"Full leD technology" svetlomety, zvýšený prístrojový panel 
s lcD displejom, hill assist, elektrická parkovacia brzda, 
Driver assistance pack (adaptívny tempomat, systém 
upozornenia na nebezpečenstvo kolízie, systém núdzového 
brzdenia), elektrické bedrové nastavenie predných sedadiel 
s masážnou funkciou, vyhrievané predné sedadlá, presklená 
panoramatická strecha.

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: 1600 cm3

maximálny výkon: 88 kW (120 k)/3500 ot
maximálny krútiaci moment: 300 nm/1750 ot
rozmery: 4585/1863/1472 mm
rázvor: 2620 mm
najvyššia rýchlosť: 196 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h): 12.1 s
priemerná spotreba: 4,7/3,5/3,9 /100 km
meranie Š&e: 5,8 l/100 km 
cena modelu od: 14 990 eur s Dph
cena skúšaného modelu: 26 870 eur s Dph

Odporúčame
MOL Dynamic Star PC 5W-30

Peugeot 308 SW

čitateľský test
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Martina Moravcová je ikonou slovenského plaveckého športu. 
na rozdiel od „obyčajných“ športových celebrít však na seba 
prevzala kus zodpovednosti za budúcnosť plaveckého športu. 
každý rok sa najnadanejšie deti schádzajú v plaveckom 
kempe, ktorý Martina nielen organizuje, ale deti aj osobne 
trénuje. Prezradila nám aj to, ako rozoznať plavecký talent.

je iba časť úspechu
talent

tváre z obálky
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štýl&elán: Často spomínate, že vás dostala do 
bazéna vaša mama, trénerka plávania. Vaše deti sa 
blížia k veku, kedy ste už vy mali odplávané prvé kilo-
metre. Budú z nich plavci?
Martina Moravcová: naša malá dcéra už plávať vie. 
má v sebe veľa energie, ktorú musí účinne vybíjať.  
ak to nerobí, doma je s ňou na nevydržanie. (smiech). 
avšak zatiaľ sa do tréningov intenzívne nezapája. 
teraz v lete mala iba päť rokov, čo je na vstup do pla-
veckého športu menej ako minimálna hranica. Deti 
začínajú s tréningami vo veku okolo päť a pol, šesť 
rokov. keďže je od malička pri vode, toto prostredie 
je pre ňu prirodzené a pláva lepšie ako jej rovesníci. 
s pravidelnejším tréningom však plánujeme začať až 
niekedy v závere roka. 

š&e: Je podľa vás športový talent podmienený 
genetikou?
M. M.: určite na tom niečo je. genetické dispozície 
môžu zohrávať významnú úlohu. pri plaveckom športe 
je dôležitá stavba tela, a tá sa spravidla dedí. i keď 
sa môže, samozrejme, stať, že dieťa zdedí danosti 
po iných predkoch. obaja s manželom sme športové 
typy, čiže naše deti majú funkčný predpoklad na to, 
že budú športovať. aby uspeli, budú sa musieť nau-
čiť na sebe veľmi tvrdo pracovať. musia byť pripra-
vené aj mentálne, pretože fyzická stránka pre úspech 
nestačí. Dobrý športovec je súhrou viacerých fakto-
rov. talent je len malá časť, ktorá sa nakoniec pre-
mietne do finálneho výsledku. 

š&e: Čo chýba Slovensku, aby malo viac plavcov  
ako vy?
M. M.: predovšetkým plavecké bazény. s týmto prob-
lémom sa borí každé väčšie mesto. a to nehovorím  
o menších mestách, kde plavecké bazény vôbec 
ne existujú. u nás v piešťanoch, v kúpeľnom meste  
s vyše osemdesiatročnou tradíciou plaveckého 
športu, napríklad mesto bazén nemá. sme momen-
tálne v rukách hotelovej spoločnosti, ktorá nám 
pomáha. ak sa ale rozhodne, že je bazén pre ňu stra-
tový, tak to zabalia a stovky detí zostanú bez bazéna. 
vodné pólo, výkonnostné plávanie, všetko zostane 
na suchu. to nie sú optimálne podmienky na výchovu 
talentov. chýba infraštruktúra na šport, jednoducho je 
zanedbaná. to, čo za socializmu ako-tak fungovalo, za 
posledných dvadsaťpäť rokov len dožívalo. možno sa 
teraz začali v niektorých mestách budovať nové špor-
tové priestory, ale je to žalostne málo. v posledných 
rokoch vzniklo veľa akvaparkov, kde sa dá sedieť  
v teplej vode a čľapkať sa, ale my potrebujeme nor-
málne športové bazény na výkonnostné plávanie.

š&e: Už dlhšie žijete v Spojených štátoch, no každý 
rok sa vraciate na Slovensko. Je to z emocionálnych 
dôvodov?
M. M.: tým, že som roky reprezentovala slovensko, 
vždy som sa vracala domov. to puto tu vždy bolo. pol 
roka som trávila v usa, pol roka na slovensku alebo 

na cestách. preto som si nevybudovala až takú silnú 
naviazanosť na usa. beriem to však tak, že mám dva 
domovy, aj tam, aj tu. Jeden je domovom z racionál-
neho, praktického hľadiska. môj manžel je právnik, 
má v usa právnickú kanceláriu. ale z emocionálnej 
stránky som doma tu, na slovensku.

š&e: Máte trénerskú licenciu. Budete trénovať aj 
svoju dcéru?
M. M.: na začiatku určite, ale ak sa jej bude dariť, 
určite by som jej chcela nájsť iného trénera. trénovať 
vlastné deti v pubertálnom veku je veľmi zložité. byť 
rodičom, ktorý dieťa vychováva, a pritom aj trénerom, 
ktorý ho tlačí do výkonov je mimoriadne ťažké.

Dobrý športovec je súhrou 
viacerých faktorov. talent je len 
malá časť, ktorá sa nakoniec 
premietne do finálneho výsledku.

tváre z obálky
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š&e: Podľa čoho a kedy sa má rodič rozhodnúť, či 
má jeho dieťa talent na šport? Keď pláva v detskom 
bazéne lepšie ako ostatné deti?
M. M.: samozrejme, s plávaním netreba čakať. Je uži-
točné dať deti čo najskôr na plavecký kurz. rodičia 
to ocenia aj z bezpečnostného hľadiska. nemusia 
byť potom na dovolenke ako na ihlách, či dieťa vlnka 
nezatopila, alebo či nie je v príliš hlbokom bazéne.  
z tohto aspektu by každé dieťa malo absolvovať pla-
vecký kurz okolo piatich-šiestich rokov. niektorí rodi-
čia, ktorí absolvovali s deťmi plávanie pre najmenších 
a udržujú vzťah s vodou, to urobia aj skôr. ak sa voda 
dieťaťu páči a má nadanie, lektori kurzov ho môžu 
posunúť ďalej. potom by mala pokračovať prípravka 
od sedem do deväť rokov. nič intenzívne, len si raz-
dva razy do týždňa zaplávať. a až okolo 9-10 rokov 
sa začne ozajstný tréning a z detí sa stávajú ozajstní 
malí pretekári. ak sa teda rodič rozhodne, že zo 
svojho desaťročného dieťaťa spraví plavca, je už dosť 
neskoro. nie je to ale nemožné – ak je to ozajstný 
talent. takých je však v reálnom živote veľmi málo. 

š&e: Pred pár rokmi ste otvorili Letný plavecký kemp 
Martiny Moravcovej. Čo bol váš primárny cieľ? Nájsť 
talenty? 
M. M.: Do nášho kempu chodia deti z celého 
slovenska. podporuje nás nadácia poštovej banky, 
ktorá vznikla s cieľom pomáhať vodným športom. 
som v správnej rade nadácie a oslovili ma, aby som 
vymyslela projekt, ktorý by mohol pomôcť. takto vzni-
kol plavecký kemp. veľa športovcov, najmä hokejis-
tov, má na slovensku svoje kempy, ale povedzme si 
úprimne, ktorý z nich osobne pracuje dva mesiace 
každý deň, od rána do večera s deťmi? Ja áno. keď si 
vyberám svojich kolegov do kempu, sú to ľudia, ktorí 
majú väčšinou aj doktoráty. sú to naozaj odborníci, 
ktorí svojej práci rozumejú. ročne trénujeme 42 detí, 
z ktorých 36 sa k nám dostalo vďaka svojim výko-
nom. Šesť detí je zo sociálne slabších skupín, kto-
rým aj takto pomáhame. medzi našimi deťmi vždy 
boli výrazné talenty. máme juniorských reprezentan-
tov, niektoré deti už majú ocenenia z medzinárodných 
súťaží. ale kemp je len malá časť toho, čo robia naši 
mladí plavci. Je to akési nakopnutie, naštartovanie, 
aby pokračovali v práci počas celého roka.

ViZiTka
martina moravcová je najúspešnejšou slovenskou plavkyňou. 

sedemnásobná majsterka sveta a dvojnásobná strieborná olympij-

ská medailistka zo sydney 2000 štartovala celkovo na piatich olym-

piádach. prekonala 3 svetové rekordy, 16 európskych a 207 sloven-

ských rekordov. na majstrovstvách sveta získala celkovo 22 medailí, 

z majstrovstiev európy má 41 medailí. Je vydatá, má dve deti.

letný plavecký kemp martiny moravcovej funguje od roku 2010, 
aby podporil a rozvíjal talent mladých plavcov. slúži predovšetkým 

na zdokonaľovanie sa v plaveckej technike, výuku spôsobov a možností tréningu 
na suchu, besedy o správnej výžive, športovej psychológii a budovanie priateľstiev pro-
stredníctvom športu. kemp je postavený na vysoko kvalitnom a profesionálnom trénin-
govom zabezpečení štyrmi až piatimi trénermi a hosťujúcimi inštuktormi pilates. okrem 
bohatej teoretickej a špecializovanej prípravy majú mladí plavci možnosť naučiť sa od naj-
lepších odborníkov veľa o plaveckej technike, trendoch v trénigovej príprave, športovej 
výžive, správnych stravovacích návykoch a športovej psychológii. viac informácií nájdete na 
stránke: www.plaveckykemp.sk

tváre z obálky
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Kde zacítim dobré víno, tam vstúpim.  

Nevstúpit’ do Egeru?  

Ak by som toto mesto obišiel,  

aj pánboh by ma potrestal…

99

9

ieto slová napísal maďarský básnik Petőfi vo februári 1844.
Jeho vety sú platné aj takmer o 200 rokov neskôr, pretože 
aj dnes by bolo hriechom obísť mesto, kde môžeme ochut-

nať rubínovo červené víno plnej chuti Egri Bikavér, alebo ele-
gantné, voňavé biele cuvée Egri Csillag od vinárov, ktorí vyhrali 
niekoľko vinárskych súťaží v Bordeaux. Celý rok náš očakávajú 
pivnice v Szépasszonyvölgy – Údolí krásnej panej, a ulica Dobó, 
kde každý týždeň predstavia  nápoje iného vinárstva, v piatky za 
sprievodu jemnej muziky.

Jedinečné chute, arómy, večere s vínom. 
Mesto Eger je výborným rozhodnutím v každom ročnom období, 
sem môže človek prísť iba v dobrom čase! Takmer každý víkend 
čakajú milovníkov vína rôzne programy. Na jar to je festival Egri 
Csillag, v lete to sú dni vína a organizované návštevy vínnych 
pivníc, neskôr rôzne zábavné podujatia, ktoré ponúka vinobra-
nie. V októbri sa organizujú vínne túry v znamení vína Bikavér, na 
Martina už môžeme ochutnať lahodnú husaciu pečeň a chrum-
kavé pečené stehná podávané s dusenou kapustou pri pohári 
nového vína. Na dôsledne skomponovaných vínnych večeriach 
si môžeme užívať jedinečné kombinácie chutí, ale v posledných 
rokoch boli v barokovom meste otvorené také trendové miesta – 
bistrá, pivárne, vínne bary, záhrady –, ktoré poskytujú priestor pre 
tzv. fusion kuchyňu alebo vegánske jedlá.

ZahreJme si srdiečka v Jesennom egri. Cestuj me 
sami, s priateľmi, rodinou, alebo osobou najbližšou nášmu srdcu, 
prejdime sa po tomto elegantnom, historickom meste, ktoré jeseň, 

vinobranie a víno premenia na ešte vzrušujúcejšie, pestrofareb-
nejšie! Zabaľme sa do teplej deky na jednej z terás, ktoré obko-
lesujú námestie Dobó, nechajme sa pohltiť krásou krivoľakých, 
dláždených ulíc, objavme vývesné tabule z kovaného železa, 
barokové motívy, milé kaviarne, reštaurácie. Počas našich pre-
chádzok môžeme vždy „zakopnúť“ o krásu. V centre mesta bola 
zrekonštruovaná jedna z najkrajších barokových umeleckých 
pamiatok strednej Európy, Minoritný kostol, novú tvár dostalo 
námestie okolo Minaretu a dvestopäťdesiatročná budova Lýcea, 
ale skrášlil sa aj Primaciálny palác.

Jedinečná liečivá voda v európe a roZmaZ-
návanie. Po prechádzke si užívajme oddych v nádherných 
tureckých kúpeľoch ozdobených florentskými zlatými mozaikami, 
ktorých centrálny bazén dal postaviť paša Arnaut v roku 1617. 
Liečivý prameň vyviera priamo pod bazénom, preto môžeme  
byť priebežne v jemnej, hodvábnej, a zároveň liečivej vode.  
V znamení prípravy na zimu môžeme vyskúšať autentickú tureckú 
masáž, hammam, ale môžeme si vybrať aj iné osviežujúce  
a detoxikačné masáže.

vidieť eger a vrátiť sa. Na vystupňovanie radosti sa 
môžeme po kúpeli vybrať na prechádzku po Biskupskej záhrade 
sfarbenej lístím gaštanov, alebo môžeme navštíviť turecký stan 
pod hradným múrom, kde nás budú rozmaznávať kávou pri-
pravenou v horúcom piesku a rôznymi orientál-
nymi pochúťkami.  Na konci dňa sa môžeme 
vo svetle faklí vydať na hrad a odtiaľ sa 
pozrieť dole na jednu z barokových 
perál Európy, kde ako svätoján-
ske mušky svietia kandelábre, na 
terasách kľukatých uličiek sa pri 
pohári vína rozprávajú ľudia, a 
kde – hoci ešte stále sme tam 
– by sme sa čo najskôr chceli 
opäť vrátiť.

Viac informácií:
Tourinform Iroda Eger  • 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. 

 www.eger.hu • eger@tourinform.hu
Tel.: +36 36 518 815

==Eger – mesto, ktoré  
si nesmiete nechať ujsť

T



počas ôsmych rokov existencie programu talenty novej 
európy získalo granty v hodnote viac ako 518 tisíc eur cel-
kovo 258 talentovaných detí na slovensku. Financie vy užili 
napríklad na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných 
nástrojov, kníh a na účasť na profesijných a študijných stá-
žach a súťažiach v zahraničí.

talenty
Granty 

pre
Mladí talentovaní ľudia musia na svojej ceste za 
úspechom zdolávať veľa prekážok. už deviaty rok im 
pomáha grantový program talenty novej európy.

rozvoj talentu sa spája s drinou. Úsilie, ktoré do svojho 
napredovania vložia nadané deti a mladí ľudia, treba 
nielen oceniť, ale aj finančne podporiť. spoločnosť 

slovnaft a stredoeurópska nadácia preto otvárajú už 9. roč-
ník grantového programu talenty novej európy, v ktorom si 
výnimočne nadané deti a mladí ľudia rozdelia až 66.000 eur. 
grant sa prideľuje na konkrétny účel, ktorým môže byť napríklad 
účasť na medzinárodnej súťaži, financovanie odbornej stáže 
alebo nákup hudobných nástrojov či laboratórnych pomôcok. 

Máte talent? Prihláste sa!
 talentované deti a mladí ľudia sa môžu zaregistrovať online 
na stránke www.tne.sk, alebo prostredníctvom registračného 
formulára na stiahnutie. program je rozdelený na tri kategó-
rie: oblasť vedy pre vekovú kategóriu od 12 do 25 rokov, 

oblasť umenia pre vekovú kategóriu od 10 do 25 rokov  
a oblasť športu pre vekovú kategóriu od 8 do 18 rokov.  
o tom, kto získa podporu, rozhodne porota zložená zo zástup-
cov stredourópskej nadácie a slovnaftu, ale tiež herec lukáš 
latinák, výtvarníčka ilona németh, odborník z oblasti matema-
tiky anatolij Dvurečenskij, fyzik martin mojžiš a úspešný sloven-
ský jazdec rely Dakar Štefan svitko, podporovaný slovnaftom.

podporujeme

Máš aj ty svoj sen a talent v oblasti
umenia, vedy a športu? 

Prihlás sa do 22. 10. 2015, staň sa 
Talentom Novej Európy

a získaj grant.
www.tne.sk

NAMAĽUJ
SVOJMU TALENTU
BUDÚCNOSŤ
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už takmer 50 000 divákov navštívilo zápasy prvých 
troch kôl slovnaFt cupu. na sedem zápasov najvyš-
šej pohárovej súťaže vo futbale prišlo viac ako tisíc 

divákov a na viacerých štadiónoch padli historické rekordy. 

gólový rekord Podbrezovej
Doteraz nevídaný záujem mali fanúšikovia o zápas  
v Šarišských michaľanoch, kde zvíťazil mFk ružomberok 
7:0. v hľadisku bolo plno aj vo vyšnom mirošove, kde domáci 
vzdorovali mužstvu Fc Dac 1904 Dunajská streda až do 
penaltového rozstrelu. najhustejšie však bolo vo varíne, kde 
sa na hru Šk slovan bratislava prišlo pozrieť 2500 divákov. 
gólový rekord padol na zápase v Šenkviciach. prvoligová  
podbrezová tam zvíťazila 12:2. 

nechýbajú prekvapenia
k slovnaft cupu neodmysliteľne  patrí prekvapujúce vypad-
nutie klubov z dvoch najvyšších súťaží. v tomto ročníku 
si trpkú chuť vyradenia okúsili skalica, bardejov, poprad, 
spišská nová ves, banská bystrica či lokomotíva košice.

atraktívni súperi
Do šestnásťfinále, v ktorom bude hrať 32 najlepších tímov z viac 
ako 170 prihlásených, postúpila viac ako tretina klubov z regio-
nálnych a oblastných súťaží. s veľkou pravdepodobnosťou im 
žreb vyberie atraktívneho súpera z prvej ligy. na viacerých štadió-
noch sa teda – podobne ako v prvých troch kolách – vzájomné 
súboje zmenia na veľký futbalový, ale aj spoločenský sviatok.

 „slovnaft podporuje slovenský hokej už desiatu 
sezónu, partnerom najvyššej súťaže je piaty rok. 
sme presvedčení, že fanúšikovia vítajú všetky pozi-
tívne zmeny, ktoré v hokeji nastali. aj v tomto ročníku 
pre nich prinášame na našom facebookovom profile 
hokej nás tankuje zaujímavosti zo štadiónov a súťaže 
s možnosťou atraktívnych výhier,“ povedal riaditeľ 
podnikovej a marketingovej komunikácie slovnaFt, 
a.s., anton molnár.
Fanúšikovia  budú môcť – podobne ako v uplynulom 
ročníku – vyberať najkrajší gól tipsport ligy a naj-
užitočnejšieho hráča play-off v anketách zlatá prilba 
a zlatá korčuľa. tipsport sk pripravil aj celosezónny 
projekt s Fun rádiom, ktoré bude netradičným spôso-
bom burcovať fanúšikov, a to či už vo vysielaní alebo 
priamo na štadiónoch.

Už desať sezón spolu

tipsport liga odštartovala v septembri novú 
hokejovú sezónu. hlavným partnerom najvyššej 
slovenskej hokejovej ligy, a zároveň generálnym 

partnerom play-off časti zostáva naďalej slovnaft. 
záverečná časť tak ponesie aj v tomto ročníku názov 
slovnaFt play off. 

Padajú
historické rekordy

podporujeme

október 2015 | štýl&elán |  15



je takmer nemožné sledovať nespočetné novinky, ktoré 
chrlia na trh výrobcovia smart elektroniky. ich úžitková 
hodnota aj kvalita sú rôzne. My sme sa v  jesennom 
výbere zamerali na tie najlepšie.

Jesenný zber
smart elektroniky

Hudobný box – SonY SrS-X11 
vďaka malému prenosnému reproduktoru od sony 
si naše obľúbené pesničky môžeme vypočuť kedy-
koľvek a kdekoľvek. malé rozmery nech nikoho 
nezmýlia, pretože 10 wattový výkon si môžeme 
využívať nepretržite celých 12 hodín.

náramok meria aj pulz – Fitbit charge Hr
elektronika pre účely fitnes je čoraz vyhľadávanej-
šia a stáva sa bežnou súčasťou športových aktivít. 
pomáha nám sledovať náš zdravotný stav a údajne 
pozitívne ovplyvňuje fyzický výkon. najnovší pro-
dukt od spoločnosti Fitbit má už v sebe integrovaný 
merač pulzu a uspokojí aj tých, ktorí si fitnes elektro-
niku radi vyberajú z viacerých farieb.

rival  
– archos diamond tab
ipad mini dostane nového 
vyzývateľa. produkt fran-
cúzskej spoločnosti, kto-
rého hmotnosť nedosiahne 
ani 400 gramov, uvedú na 
trh v októbri a podľa očaká-
vania bude stáť okolo 320 
eur. tu sú niektoré para-
metre: 7,9 palcový disp-
lej ips, 3 gb ram, + 32 gb 
úložný priestor, kapacita 
4800 mah.
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bez kompromisov – Samsung Fast charge
požiadavka na bezdrôtové nabíjačky telefónov vznikla už dávno, ale 
nevýhody doterajších riešení nás až doteraz nútili robiť kompromisy. 
teraz prichádza super rýchla, bezdrôtová 1000 ma nabíjačka od 
samsungu. na plné nabitie úplne prázdnych batérií potrebuje menej 
než dve hodiny.

Múdra elektronika  
– lg Smart thinQ Sensor

Je ťažké vymyslieť iný názov pre výrobok, 
ktorý po pripojení mení bežné domáce zaria-
denia na smart. na bežných dverách funguje 

ako snímač otvárania, na práčke ako signa-
lizácia oznamujúca koniec prania, a keď ho 

pripojíme k chladničke, je schopný zaslať 
informácie o blížiacom sa konci záručnej 

lehoty uskladnených potravín. 

najnovšie jablká – apple iPhone 6s
v septembri bola zverejnená identita najnovších súro-
dencov iphonov. s modelmi 6s a 6s plus môžeme 
namiesto doterajších 8 mp fotiť s 12 mp – a to vďaka 
novému displeju Force touch. nové prístroje sú o nie-
koľko milimetrov hrubšie, než obyčajné 6-ky.

Pekné aj múdre – Moto 360
smart hodinky od motoroly predbehli 
svojich rivalov predovšetkým krásou. 
zázračné hodinky s prepracovaným dizaj-
nom a okrúhlym dotykovým displejom 
budú v predaji v dvoch rozmeroch a vo ver-
ziách s kovovým a koženým náramkom. 
môžu sa tak stať vhodným doplnkom aj  
k elegantnejšiemu oblečeniu.
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vesmírne technológie, miliardy dolárov  
a veľká show. Pre nás v strednej európe to 
znie neuveriteľne, ale medzinárodné preteky 
plachetníc patria medzi najsledovanejšie 
športové zápolenia sveta, hneď po olympiáde  
a majstrovstvách sveta vo futbale. 

týchto „vyraďovacích“ pretekov je pohár louis vuitton. 
každoročnými účastníkmi pretekov sú briti, ktorí by chceli 
konečne získať späť svoj krásny strieborný pohár, a tiež 
austrálčania a novozélanďania. novozélandské plachet-
nice sa tešili z víťazstva pohára v rokoch 1995 a 2000.

Súčasnosť
pravidlá pretekov sa v ich dlhej histórii priebežne menili, 
ale vždy nechávali priestor na inovácie. v roku 
2013 sa objavili pretekárske lode, ktoré zna-
menali vo svete plachetníc úplnú revolúciu. 
typické sú pre ne pevné plachty a životu nebez-
pečná rýchlosť. táto vodná Formula-1 má mimo-
riadne veľkorysých sponzorov a špičkových kon-
štruktérov, ktorých podiel na pretekoch je minimálne 
taký veľký, ako obetavosť samotných pretekárov.

Mimo

americá s cup

zvláštny je nielen názov, ktorý dala pretekom loď, nie 
kontinent. neobvyklý je aj vznik jachtárskej súťaže, 
siahajúci do polovice 19. storočia. v roku 1851 

zorganizovala kráľovná viktória prvú svetovú výstavu 
v londýne a pozvánku dostal aj američan John cox 
stevens, vášnivý jachtár a zakladateľ newyorského jach-
társkeho klubu. Dal postaviť pôvabný škuner s názvom 
america a prihlásil ho na najslávnejšie preteky britského 
kráľovského jachtárskeho klubu – regatu squadron. 
británia najskôr zaoceánsku prihlášku ignorovala, ale  
pod tlakom médií nakoniec otvorila súťaž zahraničiu.  
na štart pretekov okolo ostrova Wight sa 170-tonový šku-
ner z bývalej britskej kolónie postavil spolu so štrnás-
timi britskými loďami. keďže americká posádka nepo-
znala pravidlá, skrátila si trať a v cieli sa škuner america 
pred zrakmi kráľovnej viktórie a britskej aristokracie obja-
vil ako prvý. „kto je druhý?“ pýtala sa britská kráľovná. 
„vaše veličenstvo, tu niet druhého,“ znela odpoveď. 
Škuner america mal byť diskvalifikovaný, ale nikto si 
na to netrúfol. stevens si odniesol cennú trofej a vyhlá-
sil ju za putovnú. po tejto historickej udalosti boli pre-
teky premenované podľa víťaznej lode na america’s cup 
a američania v nej jasne dominovali. po prvý raz pohár 
vyhrala iná než americká loď až v roku 1983. vtedy trofej 
putovala do austrálie. 
víťaz legendárnych pretekov – defender mal do roku 
1967 vždy len jedného vyzývateľa – challengera. súboj 
dvoch plachetníc sa konal v rámci tzv. match races – 
série pretekov. v roku 1970 si však na američanov trúflo 
viacero posádok. vtedy sa zrodila dnešná forma regaty, 
podľa ktorej sa medzi ašpirantami na víťazstvo roz-
hodne o challengerovi v samostatných pretekoch. názov 

Najvýznamnejší

rozpočet tímov na Americký pohár

komfortnej zóny
Preteky plachetníc, ktoré treba poznať

briti: 
ben ainslie racing

80 m£

usa:  
oracle team

250-300 m

taliani: 
luna rossa

80-90 m

šport

18  | štýl&elán | október 2015



Jednou z najťažších úloh je však vysporiadať sa s nedo-
statkom spánku. aby súťažiaci predišli chronickému defi-
citu spánku, ktorý vedie k náhodným, životu nebezpečným 
situáciám, začnú pred pretekmi trénovať krátky spánok. 
Je to síce individuálne, ale vyzerá to tak, že na pretekoch 
vendée globe je správnou taktikou na víťazstvo 4,5 až 
5,5 hodinový oddych denne, rozdelený do krátkych 20-30 
minútových blokov. ak niekto nezvládne regeneráciu orga-
nizmu na otvorenom mori, môže za to zaplatiť technickými 
problémami lode, a dokonca aj stratou života.

vyzerá to tak, že  na pretekoch 
vendée globe je správnou taktikou 
na víťazstvo 4,5 až 5,5 hodinový 
oddych denne, rozdelený do krátkych 
20-30 minútových blokov.

vendée globe

v trojmesačných non stop pretekoch plachetníc okolo 
sveta bez vonkajšej pomoci na otvorených vodách sú 
pretekári odkázaní sami na seba a musia byť v poho-

tovosti 24 hodín denne. vendée globe je z fyzického a psy-
chického hľadiska pravdepodobne jednou z najnáročnej-
ších a najvyčerpávajúcejších súťaží v histórii športu.  
na regate štartujúcej od francúzskych brehov súťažia medzi 
sebou 60-stopové plachetnice. každú riadi jediný človek. 
Jeho úlohou je navigácia, odstraňovanie technických prob-
lémov, všetky menšie či väčšie opravy, sledovanie počasia 
a smeru vetra, ako aj vlastná dobrá kondícia. aj špeciálne 
oblečenie neustále vlhne, vlny bijú a plachty si musí prete-
kár obmieňať sám v závislosti od sily a smeru vetra.

Najnáro nejšia

Udeľovanie cien vendée Globe
celková hodnota odmien je 600.000 eur,  
ocenenie získa každý účastník, ktorý 
úspešne dorazil do cieľa. víťaz dostáva 
160.000 eur, druhý najrýchlejší pretekár 
100.000 eur, kým k bronzu patrí  
75.000 eur.

volvo ocean race

america's cup

vendée globe

4,5 m€

1 m£

3 m€

koľko stoja 
plachetnice?

šport
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stáva sa, že pretekár 
na šírom mori schudne 
až 11 kilogramov.

volvo ocean race

nápad vytvoriť regatu, ktorá sa dnes pova-
žuje za najprestížňejšiu, sa zrodil v hlave dvoch 
angličanov. súťaž pre amatérov na najrozličnej-

ších lodiach podporoval v intervale od roku 1973 do roku 
2000 pivovar billa Whitbreada. v roku 2001 sa však 
generálnym sponzorom stala automobilka volvo. vtedy 
sa začala písať história dnešnej finančne náročnej pro-
fesionálnej podoby, ktorá si vyžaduje nadľudské úsilie. 
preteky volvo ocean race (vor) sa konajú každý tretí rok 
v októbri, so štartom v niektorom z európskych miest. 
odtiaľ sa cez štyri oceány, so zastávkami v ôsmych prí-
stavoch na piatich kontinentoch súťažiaci vrátia späť 
do európy. plachetnice počas súťaže absolvujú za deväť 
mesiacov približne 71 000 kilometrov.
posádka trávi na mori celé týždne a denne spí len dve až 
štyri hodiny. v ideálnom prípade si dopraje šesťhodinový 
oddych, ale nikdy nie viac. na plavbu si pretekári berú so 
sebou jednu súpravu oblečenia na chladné a jednu na 
teplé počasie, pretože hmotnosť nákladu na lodi musia 
optimalizovať. osobná hygiena je obmedzená a odsoľova-
cie zariadenie denne pripraví 50 litrov pitnej vody. vopred 
naporcovaná strava je mrazená či sušená a stáva sa,  
že pretekár na šírom mori schudne až 11 kilogramov.
na pretekoch vor však nie je najväčšou výzvou nedosta-
tok vecí na normálny život, ale príroda. cez palubu sa pre-
vaľujú vlny, teplota je niekedy neznesiteľná, pod hladinou 
plávajú ľadovce, aj kusy plastov.
každá posádka opravuje prípadné poruchy na lodi 
sama. v takýchto prípadoch je potrebné vyliezť na vrchol 
stožiaru vychyľujúceho sa viac než meter, inokedy je 
potrebné opravovať kýl alebo kormidlo lode.

rolex Sydney to Hobart Yacht race

každoročne deň po vianociach štartujú zo sydney 
najdivokejšie morské preteky. Účastníci musia 
absolvovať približne 1170 kilometrov hlavne po 

tasmanovom mori, pričom najlepší dokážu prejsť túto 
vzdialenosť za 43 hodín. ak ich nepostihne nešťastie. 
preteky sydney hobart sú totiž smutne preslávené tra-
gédiami pretekárov. vietor nad tichým oceánom je veľmi 
intenzívny, niekedy dosahuje až silu hurikánov a vlny sú 
obvykle vysoké päť až desať metrov. menšie lode nepre-
stajne bičuje vlnobitie a väčšie jachty často úmyselne 
znižujú rýchlosť, aby trup lode a laná odolali extrémnej 
záťaži. Úspešnosť príchodu do cieľa je 73 percent, ale 
napríklad v roku 1998 zo 115 štartujúcich lodí celú súťaž 
absolvovalo len 44. päť plachetníc sa dokonca potopilo.

Najnebezpe nejšie

Jachta, ktorá  
oboplávala zemegul u̇

šport
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od polievky  
po dezertSyr!

Syr je lahôdkou aj sám osebe, ale zvlášť vynikne v kom-
binácii s inými chuťami a vôňami. na svete sa vyrába viac 
než 4000 druhov syra, takže je z čoho vyberať.

gastronómia
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Suroviny: 6 cibúľ, pol strúčika cesnaku, 1 polievková lyžica olivového oleja, 
1 polievková lyžica múky, soľ, čierne korenie, 1 liter vody, 2 dl smotany na 
varenie, 200 g údeného syra gouda.

tip š&e: namiesto lekváru môžeme použiť ovocné pyré alebo kompót. Pri domácej 
výrobe kompótu očistené ovocie vložíme do menšieho hrnca a v malom množstve 
vody mierne povaríme. cukor a citrónovú šťavu pridáme až po uvarení. Servírujeme 
až po vychladnutí.

Ricotta mousse v pohári
Príprava:
1) ricottu zmiešame s cukrom a vanilkovým cukrom. 2) smotanu vyšľaháme 
na tuhú penu a opatrne zmiešame s ricottou. hneď uložíme do chladničky. 
3) môžeme upiecť aj domáce piškóty, ale oveľa rýchlejšie je pridať kupo-
vané detské piškóty. piškóty pred použitím porozlamujeme na menšie či väč-
šie kúsky. 4) treťou zložkou pohárového dezertu je lekvár, ktorý si vybe-
rieme podľa vlastnej chuti. potom na seba ukladáme piškóty, šľahačku  

s ricottou a lekvár tak, aby sme dostali atraktívne vrstvy.

Cibuľová krémová polievka so syrom
Príprava: 
1) všetku cibuľu pokrájame na kocky a v hrnci opražíme do sklovita. 2) cesnak pokrájame  
na malé kúsky a pridáme do hrnca. 3) cibuľu v hrnci posypeme múkou, ešte mierne opra-
žíme, prilejeme trošku vody a vymiešame do hladka. 4) pomaličky pridáme smotanu a toľko 
vody, aby konzistencia polievky zostala krémová, potom osolíme a pridáme čierne korenie. 
5) na stredne silnom ohni varíme pol hodinu. potom necháme vychladnúť a rozmixujeme do 
hladka. pred servírovaním opražíme chlieb, ktorý rozdrvíme do polievky a nastrúhame naň 
mäkký údený syr. ak sa už syr na vrchu chleba roztopil, môžeme polievku servírovať.

info š&e: okrem kupovaných syrov si môžeme vyskúšať aj domáce, 
tradičným spôsobom vyrobené údené syry. všeobecne sú obľúbenejšie 
polotvrdé a plnotučné syry, ale údia sa aj tavené syry.

Suroviny: 250 g syra ricotta, 50 g cukru, 1 balík 
vanilkového cukru, alebo 1 ks vanilky, 250 g smotany na 
šľahanie, 150 g lekváru, 250 g detských piškót.

Syrový chlieb s cuketami
Príprava:

1) rúru predohrejeme na 150 °c a medzitým formu na chlieb vyložíme papierom 
na pečenie. 2) v jednej nádobe zmiešame postrúhané syry, a v druhej zas múku  

s cukrom, so soľou, s práškom do pečiva a čiernym korením. 3) pridáme syry, 
cibuľu pokrájanú na malé kocky, porajbanú cuketu, a celé dobre zmiešame.  

4) v druhej miske vyšľaháme vajíčka a pridáme k nim mlieko a olej. po vymiešaní 
do hladka zlejeme dokopy s múčnatou zmesou a potom môžeme uložiť do formy 
vyloženej papierom na pečenie. 5) na vrch ako ozdobu môžeme dať aj strúhaný 

syr a trošku slaniny bacon. 6) pečieme približne hodinu, potom jeho hustotu kon-
trolujeme ihlou. počkáme kým vychladne, a len potom ho krájame.

Suroviny: 30 g múky, 1 polievková lyžica cukru, 1 balíček prášku do pečiva, soľ, 
štipka na čerstvo zomletého čierneho korenia, 70 g strúhaného syru chesire, 

 70 g strúhaného syru parmezán, 2 stredne veľké cukety, 2 cibule, 2 vajcia, 1,5 až 
2 dl mlieka, 1 dl olivového oleja, zopár plátkov slaniny bacon.

tip š&e: cesto pre chlieb bude atraktívnejšie, rustikálnejšie  
a vzrušujúcejšie, ak v ňom necháme väčšie kúsky zo syrov, aj z cukety.  

aby sa chlieb po upečení nevysušil, prekryjeme ho kuchynskou utierkou.

gastronómia
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info š&e: cheddar je typický anglický tvrdý syr žltej farby, ktorý 
sa ľahko roztápa. recept môžeme obohatiť tak, že makaróny 
posypeme údeným syrom.

Suroviny: 800 g syra philadelphia, 200 g smotany, 150 g práškového 
cukru, 1 balík vanilkového cukru, 4 vajcia, 40 g škrobu,  

150 g ovsených keksíkov, 50 g masla, 1 polievková lyžica masla.

Suroviny: 1 balík závinového cesta, 1 paradajka, 200 g mangoldu, 200 g syru 
tomme, 1 dl suchého bieleho vína, čerstvá bazalka alebo 1 polievková lyžica 
omáčky pesto, cibuľa, soľ, čerstvo pomleté čierne korenie, maslo.

tip š&e: tento recept si vyžaduje biely krémový syr, najlepšie čo 
najkvalitnejší. Má totiž zásadný vplyv na konzistenciu a chuť torty.

typ š&e: Syr tomme de Montagne s neodolateľnou chuťou a sivou plesňou 
na povrchu je špeciálny syr z francúzskych Álp. v recepte ho môžeme 
nahradiť syrom grana padano alebo parmezánom.

Suroviny: 250 g makarónov, 30 g masla, 30 g múky, 2 dl zeleninovej šťavy,  
3 dl mlieka, 400 g syra cheddar, celý muškátový orech, 1 polievková lyžica anglickej 
horčice, soľ, čerstvo pomleté čierne korenie, 4 polievkové lyžice strúhanky.

Klasické makaróny so syrom
Príprava:
1) makaróny uvaríme na spôsob al dente, t.j. aby ich stred zostal trošičku tvrdý. 2) maslo 
rozpustíme a zmiešame s múkou, postrúhame do toho trochu muškátového orecha, pri-
dáme čerstvo mleté čierne korenie, horčicu a osolíme. 3) po dávkach prilejeme zeleni-
novú šťavu a primiešame aj mlieko. 4) keď sa šťava prehriala, postrúhame do nej polo-
vicu syra, zamiešavame a necháme, aby sa to celé roztopilo na homogénnu masu.  
5) stiahneme z ohňa a pridáme dobre odkvapkané makaróny. 6) preložíme do ohňovzdor-
nej misy, postrúhame na vrch druhú polovicu syra cheddar, posypeme strúhankou a vlo-
žíme na 25-30 minút do rúry predohriatej na 160 až 170 stupňov.

Mangoldovo-syrový závin
Príprava:
1) rúru predohrejeme na 250 °c. 2) cibuľu pokrájame na kocky a opražíme na masle. 
3) paradajky pokrájame na drobné kúsky, mangold narežeme na pásiky, primiešame ich 
k cibuli a počkáme, kým pustia trošku šťavy. 4) pridáme korenie, víno a syr pokrájaný na 
kocky. keď všetko spolu splynie a zhustne, pridáme bazalku a dusíme ešte 2-3 minúty. 
5) pridaním pesta bude plnka ešte krémovejšia. ak plnka dostatočne nezhustne, 
môžeme pridať trochu potravinárskeho škrobu. 6) keď plnka vychladla, uložíme na rozlo-
žené závinové cesto, zrolujeme, potrieme rozpusteným maslom, dáme na plech vyložený 
papierom na pečenie a 20 až 25 minút upečieme do chrumkava.

Klasická newyorská syrová torta
Príprava:
1) vymastíme formu na tortu a rúru predohrejeme na 180 °c. 2) ovsené keksíky rozdr-
víme a spolu s roztopeným maslom rozmiesime na cesto. 3) cesto poukladáme na dno 
formy, pečieme 10 minút, potom vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. rúru nevypí-
name, len znížime teplotu na 130-140 °c. 4) krémový syr, smotanu, práškový cukor 
a vanilkový cukor vymiešame v mise do hladka, potom po jednom pridáme celé vajcia 
a nakoniec do masy preosejeme potravinársky škrob. 5) masu vložíme do vychladenej 
formy a znovu dáme do rúry. pečieme asi hodinu pri teplote 130-140 °c.

gastronómia
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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.
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bratislavské jazzové dni patria nerozlučne k jeseni ako padajúce zlaté 
lístie. kto má radšej strieborné plátno, môže si vychutnať premiéru 
filmu domáca opatera, alebo vo svojom domácom kine novinku na 
dvd s názvom Mesto 44. no a na neobvyklý júl a august si môžeme 
zaspomínať nad novotou voňajúcimi stránkami knihy neobyčajné leto. 

Jesenná nádielka

Bratislavské jazzové dni
bratislava, 23. – 25. 10. 2015

k októbrovej bratislave neodmysliteľne patria obľúbené „džezáky“. 
tohtoročný džezový víkend v inchebe bude hostiť hviezdy ako gregory 

porter, snakky puppy, Fourplay či James taylor, ale aj množstvo ďal-
ších skvelých zahraničných i domácich muzikantov. bratislavské jaz-

zové dni vyvrcholia v utorok 27. októbra v starej tržnici koncertom 
americkej speváckej a muzikantskej divy esmeraldy spalding.

www.bjd.sk, www.ticketportal.sk
Ï

džez

Cream Bratislava
bratislava, 16. 10. 2015

legendárna klubová noc cream prichádza do štýlových priestorov 
refinery gallery! cream crew prinesie so sebou zostavu svetových hviezd 
a neopakovateľnú atmosféru tejto legendárnej značky. hrať budú rob 
harnetty (uk), super8 & tab (Fin), sied van riel (nl), cosmic gate (De), 
Ferry corsten (nl), aly & Fila (egy), John o´callaghan (irl), ekg & milan 
lieskovský (sk).
www.ticketportal.sk

klubová noc

koncert

Ï

David Koller & Band, 
ČeskosLOVeNskO Tour 2015

nitra, bratislava, banská bystrica, košice, Žilina, 26. – 31. 10. 2015

hviezda československej popmusic po vlaňajšom beznádejne 
vypredanom turné so skupinou lucie nahrala skvelý sólový album 

československo, na ktorom pracovali aj také svetové produ-
centské hviezdy ako kipper eldridge či steve lyon. piesne z tohto 
albumu budú môcť počuť naživo návštevníci jesennej koncertnej 

šnúry Davida kollera v piatich slovenských mestách.
www.davidkoller.cz

kultúra
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knihy
Leopold Moravčík

sprisahanie proti konšpiráciám
Perfekt

atentát na J. F. kennedyho, scientoló-
gia, farebné revolúcie… cez rôzne uda-

losti vedie autor čitateľa k tomu, aby 
si všimol sústredený a asi aj organizo-

vaný útok na konšpirácie ako také, bez 
ohľadu na to, či sa týkajú nezmyslov 
alebo opodstatnených úvah a obáv.

kristína pavelková
Neobyčajné leto
albert Marenčin – vydavateľstvo Pt

keď sa úspešná karieristka paula dozvie 
o smrti tety ester, nechá snúbenca aj 
hektický život v meste a odíde na vidiek. 
zistí, že život tam nie je až taký nudný. 
Dokáže si poradiť s vidiečanmi, ktorí ju 
obviňujú, že ich dedinu prevrátila naruby?

¿

¿

Á

Domáca opatera
Forum Film 

obetavá zdravotná sestra vlasta (alena mihulová) 
pri svojej práci na juhomoravskom vidieku 
ošetruje veľa rázovitých pacientov. keď sa 
však dozvie, že sama potrebuje pomoc, začína 
objavovať svet alternatívneho liečenia – k veľkej 
nevôli manžela láďu (bolek polívka), ktorý na 
tieto „hňupoviny“ neverí. vlasta tak musí bojovať 
nielen so svojou chorobou, ale aj s láďovým 
„zdravým moravským rozumom“.

film

CD
Symfobia

Way of the Queen
Self-titled

kvalitný melodický symfonický 
metal, slovenská obdoba fínskych 

nightwish (stihli si už zahrať ako ich 
predkapela) či holandských Within 

temptation. na výrobe albumu šies-
tich nitrianskych hudobníkov sa podie-

ľalo množstvo ľudí, čo sa prejavilo na 
vysokej kvalite.

9

9 Freedeggs
Máme Radi 

Život
Freedeggs

Druhý štúdiový album mladej štvorice zo 
sobraniec prináša svieži nápaditý pop-punk, ktorý 
si budú môcť vypočuť aj návštevníci ich koncertov 
počas jesenného turné po slovenských mestách. 
hudba, ktorá sa vám na prvé počutie zapáči a po 

treťom sa voľky-nevoľky stanete jej fanúšikmi.

Á
Á

DvD
Absolventi

aSFk

vyštudovaný herec pracuje ako 
letecký stevard, fotograf podniká  

s chovateľskými potrebami a absol-
vent umeleckej školy sa cíti zby-

točný vo svete, kde ide iba o peniaze. 
celovečerný dokument o tom, ako 

sny mladých ľudí narážajú na realitu 
trhu práce.

Mesto 44
bontonFilM

rok 1944 v nemcami okupovanej 
varšave. mladí poliaci bojujúci v pod-
zemnom hnutí netušia, aká krutá bude 
ich historická lekcia z dospievania. 
veľkolepý poľský film efektmi nijako 
nezaostávajúci za hollywoodskou pro-
dukciou, ale intelektuálne zodpoveda-
júci kritériám európskeho diváka.

kultúra
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vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu podniková a marketingová komunikácia, slovnaFt, a.s., vlčie hrdlo 1, 824 12 bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky - 
emailom na adresu magazin@slovnaft.sk do 22. októbra 2015. z úspešných riešiteľov septembrovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: evu Žoldákovú z bystrého, Jozefa Štaffena 
z lietavskej lúčky a Jaroslava hrivnáka z Jelšavy. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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Či už strávime čas osamote v meditácii, alebo v dobrej 
nálade medzi priateľmi, tento pestrý a krásny mesiac 
vnesie do nášho života veľa energie a harmónie.

ale aktívny október
Pokojný,

Baran
21. marec – 21. apríl 

hoci je aktívny prístup k životu pre vás zákla-
dom existencie, teraz nadišiel čas dobiť si baterky. 
našťastie sa tieto dve veci dajú skombinovať.  
ak môžete, odcestujte niekam na pár dní a užívajte 
si farby a vône jesene.

Býk
22. apríl – 21. máj 

vo všeobecnosti narábate so svojimi peniazmi 
ro zumne a úsporne, teraz však budete môcť usku-
točniť starší plán, ktorý doteraz brzdili chýbajúce 
financie. neváhajte investovať peniaze do vlastného 
rozvoja – čoskoro sa vám bohato vrátia.

Blíženci
22. máj – 21. jún 

nové priateľstvo skrýva v sebe príjemné prekvape-
nie a nie je vylúčené, že zo súkromného alebo pro-
fesijného hľadiska vám prinesie sľubné možnosti. 
nezostávajú pred vami žiadne dvere zatvorené.

Rak
22. jún – 21. júl

teraz môžete mať právom pocit, že ste človekom na 
správnom mieste. obklopuje vás vaša rodina, vaši pria-
telia a známi a každý z nich si cení, že sa viete postarať 
aj o iných ľudí. užívajte si túto vašu črtu osobnosti. 

Lev
22. júl – 23. august 

tento mesiac zistíte, že vás veľa ľudí obdivuje a pri 
spoločenských udalostiach ste v centre pozornosti. 
viacerí ľudia vás požiadajú o váš názor, čo bude mať 
blahodarný vplyv na vaše sebavedomie. 

Panna
24. august – 22. september 

nadchádzajúce obdobie vás bude dokonale rozmaz-
návať. pokojné dni namiesto veľkých udalostí pri-
nesú do vášho života harmóniu. teraz sa vám oplatí 
obrátiť sa k meditácii, čím sa môžete dostať bližšie 
ku svojej vlastnej duši.

Váhy
23. september – 22. október 

práve teraz vám vaše dobré priateľské vzťahy pri-
nesú veľa radosti. so svojím partnerom – alebo 
aj sami – radi zájdete do takej spoločnosti, 
kde môžete načerpať optimizmus a osviežiť sa 
humorom.

Škorpión
23. október – 22. november 

v tomto čase k vám môžu prísť peniaze z oblasti, 
odkiaľ to najmenej čakáte. celkovo máte výborný 
cit pre obchodovanie, ale teraz svoj nečakaný prí-
jem zhodnotíte zvlášť vhodným spôsobom.

Strelec
23. november – 22. december

nebeské telesá vám v októbri prinesú veselú 
náladu, ktorá pozitívne ovplyvní aj pesimistickejších 
ľudí vo vašom okolí. nedivte sa teda, ak vaši známi 
a priatelia začnú viac vyhľadávať vašu spoločnosť.

kozorožec
23. december – 20. január 

práve teraz je ideálny čas vydať sa na cestu zdra-
vej životosprávy s dobrými výhliadkami. vďaka zme-
nám k lepšiemu sa budete cítiť tak dynamicky, že 
zo svojej pozitívnej energie môžete bohato nadeliť 
aj svojmu okoliu. 

Vodnár
21. január – 19. február

kľúčovým slovom tohto mesiaca je striedmosť. 
teraz máte šancu odolať vážnemu pokušeniu. 
Dodatočne z toho budete mať naozaj dobrý pocit, 
pretože víťazstvo nad sebou samým je vždy najväč-
ším triumfom. 

Ryby
20. február – 20. marec 

tento mesiac vám prinesie vnútorný pokoj a kľud. 
ak teraz odmietnete pozvanie na hlučné podujatie, 
nikto vám to nebude zazlievať. naopak, vaši blízki si 
budú ešte viac ceniť vašu rozhodnosť.

catherine 
zeta-jones
25. 09. 1969

Heather  
locklear
25. 09. 1961

Hugh  
jackman
12. 10. 1968

kate  
Winslet
05. 10. 1975

horoskop
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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 riešenie. 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 zís-
kate extra body v klube bonus, ktoré môžete premeniť na 
odmeny podľa vlastného výberu.
odovzdaný olej na slovnafte dostane druhú šancu. v spolu-
práci s partnerskou spoločnosťou meroco premeníme neprí-
jemný odpad na energiu – po  úprave sa z neho vyrobí biopali-
vová 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 kuchyn-
ského oleja totiž znižuje tvorbu skleníko-
vých plynov o viac ako polovicu.

odovzdajte použitý
kuchynský olej 

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

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 čerpacej stanici
•   obsluha olej vizuálne skontroluje a na 

vašu bonus kartu pripíše body
•   hreje vás pocit, že ste udržali svoju kanali-

záciu a životné prostredie čistejšie

na Slovnafte

na domácej pôde
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www.slovna� ludom.sk

Nitra
Baničova
Chrenovská

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

Prešov
Duklianska
Rusínska

Prievidza Nedožerská
Púchov Nimnická
Revúca M.R.Štefánika
Rimavská Sobota Cukrovarská
Rožňava Košická cesta
Ružomberok Bystrická cesta
Senec Bra� slavská
Senica Vajanského
Stará Ľubovňa Popradská
Stropkov Hviezdoslavova
Svidník ul. Sovietskych hrdinov
Svit Hlavná
Šahy Hon� anska II.
Šaľa Nitrianska
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
Vráble Hlavná
Vranov nad Topľou Prešovská
Vrbové Piešťanská
Zvolen Tulská
Žiar nad Hronom ul. SNP
Žilina Vysokoškolákov

TIETO ČERPACIE
STANICE ZBIERAJÚ
POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ

Bánovce nad Bebravou Trenčianska

Banská Bystrica
Par� zánska cesta
Hutná

Banská Š� avnica A.T.Sytnianskeho
Bardejov Duklianska

Bra� slava

Bajkalská
Eisnerova
ul. Schneidera Trnavského
Wolkrova
Herlianska
Korytnická
Púchovská
Bra� slavská

Bytča Hlavná
Detva Hlavná cesta
Dolný Kubín Nábrežie Oravy
Dubnica nad Váhom Továrevská

Dunajská Streda
Bra� slavská II.
Hlavná

Galanta Šalská cesta
Handlová Prievidzká
Hnúšťa Hlavná
Humenné ul. Osloboditeľov
Jaslovské Bohunice
Kežmarok Nižná brána
Kolárovo Novozámocká

Komárno
Bra� slavská
Novozámocká

Košice

Hutnícka
Trieda KVP
Trieda SNP
Moldavská I.
Herlianska

Kremnica Dolná
Krupina ul. Osloboditeľov
Levice Družstevnícka
Liptovský Mikuláš M.R.Štefánika
Lučenec Haličská
Malacky Pezinská
Mar� n Kollárova
Michalovce Močarianska
Modra Štefánikova
Moldava nad Bodvou Rožňavská
Námestovo Slanická osada
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