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Ideme do finále

bude to veľká sláva. tohtoročný víťaz finálo-
vého zápasu v hokejovom slovnaft play off 
získa spolu s titulom ligového majstra aj novú 
trofej. hokejový pohár je pomenovaný podľa 
významného slovenského hokejistu vladimíra 
Dzurillu a podobá sa na legendárny stanley 
cup. ak nechcete premeškať príležitosť poznať 
meno majstra medzi prvými, stiahnite si  novú 
hokejovú aplikáciu. umožní vám komfortne na 
jednom mieste sledovať domáce hokejové dia-
nie. na záver apríla je naplánovaný aj finálový 
zápas futbalového slovnaft cupu. Finalisti naj-
vyššej slovenskej pohárovej súťaže ho odo-
hrajú 29. apríla 2016 v trnave na najväčšom  
a najmodernejšom štadióne na slovensku. pre 
nového víťaza bude slovnaft cup odrazovým 
mostíkom do futbalovej európy.
prišla jar a príjemné počasie láka na cesty. 
Jazdiť môžete úspornejšie, ak si nazbierané 
bonus body premeníte na zľavu na palivo. 
Žiadne takéto body nemáte? začať zbierať 
bonus body je pritom jednoduché – na kto-
rejkoľvek čerpacej stanici slovnaft požia-
date o kartu bonus klubu, na ktorú sa ihneď 
začnú pripisovať body, a následne sa zare-
gistrujete. svoje body môžu členovia bonus 
klubu vymeniť aj za odmeny z katalógu, ktorý 
ponúka viac ako 170 položiek s rôznym bodo-
vým ohodnotením.

prajem vám šťastnú cestu.
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nevymreli
Super hrdinovia 

●➜ Moderné

●➜ šepkajúce

●➜ Storočné

●➜ legendárne

●➜ Brutálne
aktuálne správy priamo z automobiliek sa dnes čoraz viac 
zaoberajú optimalizáciou výkonov, rozvojom turbomotorov 
s malou kubatúrou, montážou štvorvalcových motorov 
do luxusných vozidiel a alternatívnymi pohonmi. to ale 
neznamená, že sa musíme zriecť informácií o super 
športových vozidlách. na Ženevskom autosalóne ich bolo 
hneď niekoľko – a veru bolo na čo pozerať.

vzkriesenie

Wankelový kráľ
v priebehu niekoľkých rokov sa možno vráti nástupca legendár-
neho športového vozidla rX-7 s Wankelovým motorom. aspoň 
tak sa to dá usudzovať zo štúdiového vozidla rX-vision. karoséria 
vytvorená podľa súčasného trendu automobilky má jemné línie, 
dĺžku 439 cm, šírku 195 cm a výšku 116 cm. stelesňuje všetko, 
s čím automobilka mazda prišla na trh v uplynulých desaťročiach. 
Doteraz sa síce povrávalo, že mazda nebude vo svojich autách 
po užívať motory Wankel, ale napriek tomu sa bude do novej rX-7 
montovať najmodernejší z týchto agregátov.

Jedenástka

Lepšie ako z Bondovky
zo štúdiového vozidla Db10, známeho z naj-
novšej bondovky, nebolo nakoniec nič. avšak 
vozidlo Db11, ktoré automobilka aston 
martin predstavila teraz, možno pre-
koná aj Db10 – aspoň čo sa týka krásy. 
automobil je prvým modelom straté-
gie second century, ktorá má vdýchnuť 
značke nový život. zmeny sú viditeľné 
na prvý pohľad, hoci klasické aston-
martinovské črty zostali zachované.  
aj motor je nový. maximálny výkon 5,2 
litrového bloku v12 s dvojitým turbodú-
chadlom dosahuje 608 koní a má  
700 nm krútiaci moment. vozidlo Db11 sa 
tak stalo najsilnejším modelom značky  
zo všetkých sériovo vyrábaných vozidiel.

správy o autách
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nástupca

Ešte udivujúcejší
bugatti, značka s taliansko-francúz-
skymi koreňmi, sa vždy pohybovala  

v sfére nedosiahnuteľných automobi-
lových špecialít. predchádzajúci model 

s názvom veyron bol držiteľom mno-
hých rekordov v oblasti sériovo vyrá-

baných vozidiel. Jeho nástupca chiron, 
ktorý mal premiéru v týchto dňoch, 

však svojho predchodcu, obľúbeného 
medzi bohatými a peknými zákaz-

níkmi, hravo prekoná. pod kapotou má 
1500-koňový motor a z nuly zrýchli  
na 100 kilometrov za 2,5 sekundy.  

ani jeho maximálna rýchlosť  
420 km/hodinu nie je zanedbateľná. 

túto závratnú rýchlosť si však bude 
môcť vyskúšať naozaj málokto. cena 

auta je približne 2 420 000 eur.

dvojkolesový tátoš

Maserati na dvoch kolesách
slávny francúzsky producent motocyklov a štvorkoliek je známy 
tým, že svojimi kreáciami šokuje nielen svojich fanúšikov, ale aj 
tých, ktorých srdce zostáva pri pohľade na športové motocykle 
chladné. po štvorkolkách v8 a v12 teraz pripravil štvorko-
lesovú motorku, ktorú pre lepšiu stabilitu posilnil moto-
rom maserati. pri osedaní tohto brutálneho tátoša, 
pomenovaného ako lm 847, môže šťastný džokej zažiť 
úplne zblízka vlastnosti 470-koňového motora v8.

výročie

Storočnica
talianska automobilka si pripomenie sté výročie narodenia Ferrucia 
lamborghiniho vydaním špeciálnej edície. vylepšenej a zosil-
nenej verzii vozidla aventador dali názov centenario a ponú-
kajú ju solventným záujemcom za nie menej ako 1,75 mili-
óna eur. samozrejme v limitovanej edícii. výkon 6,5 litrového 
motora v12 z aventadora výrobca zvýšil o 70 koní na 770 koní. 
zrýchlenie vozidla s karosériou vystuženou karbónovými vlák-
nami tak dosahuje 2,8 sekundy. maximálna rýchlosť automobilu 
lamborghini centenario je 350 km/hodinu.

KrátKE SPrávy
Chyba algoritmu
autonómne vozidlo od google malo 
počas testovacej jazdy nehodu. stala 
sa pri prejazde do druhého jazdného 
pruhu, keď do pokusného vozidla narazil 
autobus. k zraneniu osôb nedošlo, pre-
tože obidve vozidlá sa pohybovali rých-
losťou 20 km/h. spoločnosť google 
uznala, že nehoda bola spôsobená chy-
bou algoritmu.

Prichádzajú chrániče hlavy
organizátori F1 sa rozhodli, že od roku 
2017 sa na pretekárske autá budú 
montovať chrániče hlavy. v uplynulých 
rokoch Formula 1 zaznamenala viacero 
nehôd, pri ktorých by bol takýto chránič 
užitočný. pri druhom teste v barcelone 
sa táto súčasť auta už objavila na 
vozidlách Ferrari, aby chránila kimiho 
räikkönena.

Lacnejšie elektromobily
podľa najnovšej štúdie s touto temati-
kou sa elektrické vozidlá v dôsledku zní-
ženia cien akumulátorov stanú dostup-
nejšími. odborníci očakávajú v tejto 
oblasti prelom v roku 2020, keď bude 
lacnejšie prevádzkovať elektrické 
vozidlo, než tradičné.

Nebude to za babku
automobilka honda už viac rokov  
sľubuje a vydáva stručné informácie  
v súvislosti s novým vozidlom nsX, ktoré 
nedávno už aj ukázali, tentokrát v jeho 
konečnej podobe. prívržencov značky 

a potenciálnych zákazníkov po tejto 
udalosti už zaujímala len jeho 

cena. teraz vyšlo najavo, že to 
nebude žiadna lacnota. treba za 
neho zaplatiť totiž 180 tisíc eur.

správy o autách

apríl 2016 | štýl&elán |  5



automobilka renault vyrazila do konkurenčného boja  
na poli vyššej strednej triedy. automobil s názvom talisman 
sa tam musí popasovať s etablovanými súpermi, akými sú 
päťdverové Mondeo, alebo škoda Superb.

Business 
limuzíny vyššej strednej 
triedy

Škoda Superb – dozrela
tretia generácia, zaradená do vyššej kategórie, je jasným dôkazom,  
že Škoda skutočne dozrela. ponúka totiž jeden z najlepších pomerov 
kvality a ceny. popri osvedčenom dizajne je badateľné technické 
napredovanie. hlavné prednosti auta však zostali zachované. 
obrovské vnútorné priestory, praktické riešenia a spoľahlivosť 
sú presne to, čo robí Škodu superb príťažlivou. na jazdný kom-
fort sa už nemožno sťažovať. riadenie auta je precízne a motor 
pracuje jemne, s nízkou hlučnosťou. aj výbava sa dostala na 
vyšší stupeň. k dispozícii sú detektor únavy vodiča, parkovací 
asistent, technológia podporujúca cúvanie, adaptívny tempo-
mat, tlmič perovania a inteligentné svetlomety.

Ford mondeo – Komfort a bezpečie
nová generácia mondea prišla do európy až rok a pol po svojej premiére 
na americkom trhu. Dôvodom boli problémy s výrobou. automobilka 
za ten čas nesedela so založenými rukami, ale model priebežne 
vylepšovala a pridala do neho všetky technologické novinky. Ford 
mondeo má obrovský vnútorný priestor a konštruktéri kládli dôraz 
na zlepšenie už aj tak veľkého zážitku z jazdy. zvýšili tiež kom-
fort a bezpečnosť. základná výbava dosahuje úroveň prémio-
vej kategórie, aj keď je pravda, že kvalita spracovania a použité 
materiály za touto úrovňou zaostávajú.

renault talisman – prináša šťastie
najnovší model renaultu nahradí až dva modely – lagunu a latitude. 
renault talisman nevyniká len svojou francúzskou pohodlnosťou, 

obrovským interiérom a batožinovým priestorom, ale aj technoló-
giou. kompletne digitalizovaná prístrojová doska je už v základ-
nej výbave a patrí do nej aj rozvinutý multimediálny systém s hifi 
zariadením bose. majiteľov poteší aj 8,7-palcový centrálny dis plej 
so zvislou orientáciou. o výnimočnú stabilitu a jazdný komfort sa 
stará riadenie všetkých kolies, počítačom riadené tlmiče perova-

nia a technológia multi-sense. tieto zariadenia ponúkajú vopred 
nastavený jazdný program (pohodlný, športový, úsporný  

a neutrálny), avšak sú nastaviteľné aj individuálne.

class

svet áut
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Ford mondeo 
dĺžka  .......................................... 4871 mm
Šírka  .........................................  1852 mm
výška  ........................................  1482 mm
vzdialenosť náprav  .................  2850 mm
Batožinový priestor  ...............  525 litrový
motor  ...............  3 benzínové, 4 dieselové
výkon  .......................................  120-240 k
priemerná spotreba  ...  4,3-7,5 l/100 km
Cena  .........................  23 480-36 580 eur

Dizajn
päťdverová karoséria a dlhá forma pripo-
mínajúca kupé presne kopírujú súčasné 
americké trendy. Dizajn vozidla s elegant-
nou mriežkou chladiča a pekne navrhnu-
tou stredovou líniou má športový vzhľad.

výbava
základná výbava mondea je v prísluš-
nej kategórii jednou z najhonosnejších. 
extra príslušenstvo vozidla, do ktorého 
patrí aj hlasom riadený palubný systém 
sync, systém zabránenia nárazu v mes-
tách, samoparkovací systém, masážne 
sedadlo alebo otváranie batožinového 
priestoru pomocou motorčeka sa dá 
objednať jednotlivo alebo aj v balíčku.

Motor
z benzínových motorov ecoboost, ktoré 
vyhrali  mnohé ocenenia, sú k dispozícii 
1,0-litrový a 125-koňový a 1,5-litrový  
a 160-koňový pohon, ako aj 2,0-litrový 
motor s 203- a 240-koňovým výkonom. 
ponuka dieselových motorov pozostáva 
z 1,5-lit rového, 120-koňového a 2,0-litro-
vého, 150, 180 a 210-koňového agregátu. 

Škoda Superb
dĺžka  .........................................  4861 mm
Šírka  .........................................  1864 mm
výška  ........................................  1468 mm
vzdialenosť náprav  .................. 2841 mm
Batožinový priestor  ...............  625 litrový
motor  ...............  5 benzínové, 3 dieselové
výkon  .......................................  120-280 k
priemerná spotreba  .... 3,8-7,1 l/100 km
Cena  .........................  21 590-41 990 eur

Dizajn
pre exteriér vozidla sú určujúce zadná 
časť harmonizujúca s prednou časťou  
a markantné ostré línie. Do dĺžky narás-
tol model len málo, avšak vďaka väč-
šej vzdialenosti náprav je auto oveľa 
proporčnejšie.

výbava
k modelu ponúkanému v štyroch úrov-
niach výbavy – active, ambition, style  
a laurin & klement – prináleží v zák-
ladnej výbave druhotná ochrana pred 
nárazmi a systém Front assist. vyššie od 
úrovne výbavy style môžeme zaradiť navi-
gáciu vrátane multimediálneho systému s 
8-palcovou dotykovou obrazovkou.

Motor
spomedzi benzínových motorov moto-
rov je motor 1,4 tsi dostupný v 125- 
a 150-koňových verziách. motory 
1,8 tsi 180 a 2,0 tsi  sú 220- alebo 
280-koňové. z dieselových motorov 
1,6-litrový je 120-koňový, z 2,0 tDi exis-
tujú 150- a190-koňové verzie. posledný 
spomenutý je možné konfigurovať len od 
druhej úrovne výbavy vyššie.

renault talisman
dĺžka  .........................................  4849 mm
Šírka  .........................................  1869 mm
výška  ........................................  1463 mm
vzdialenosť náprav  .................  2809 mm
Batožinový priestor  ...............  608 litrový
motor  ...............  2 benzínové, 3 dieselové
výkon  .......................................  110-200 k
priemerná spotreba  ... 3,6-5,8 l/100 km
Cena  .........................  23 490-37 140 eur

Dizajn
tento automobil prerušil tradíciu zave-
denú pri lagunach, a nové vozidlo už 
nie je päťdverová, ale klasická štvordve-
rová limuzína, i keď so strešným oblú-
kom, charakteristickým pre vozidlá 
kupé. silueta nie je zvlášť zaujímavá, ale 
predné a zadné svetlá dodávajú vzhľadu 
vozidla jedinečnosť. 

výbava
automobilom predávaným vo výbavách 
life, zen, intens a initiale paris prislúcha 
v základnej cene dvojzónová klimatizácia, 
4,2-palcový displej, bluetooth, dažďový 
senzor, esp stabilizátor, asistent rozjazdu 
do kopca a tempomat. voliteľne je 
dostupná kamera na cúvanie a head-up 
display, ako aj väčšina pokročilých asis-
tenčných systémov.  

Motor
pri výbere motorov francúzsky model 
zatiaľ za konkurenciou zaostáva. z dieselo-
vých motorov má 1,5-litrový 110 koní, kým 
1,6-litrový prichádza v 130- a 160-koňo-
vých verziách. 1,6-litrový turbodúchadlový 
benzínový motor má dve verzie. Jedna  
z nich je 150-, a druhá 200-koňová.

svet áut

apríl 2016 | štýl&elán |  7



automobilka kia sa považuje za priekopníka v segmente 
suv vozidiel, veď prvá generácia vozidiel sportage pri-
šla na trh už v roku 1993. v kórejskej centrále vtedy prav-
depodobne ani netušili, akú dôležitú úlohu zohrá tento 
model pri expanzii na európskom trhu. za uplynulých 23 
rokov sa preferencie zákazníkov veľmi zmenili a posunuli 
do popredia práve suv vozidlá. z modelu sportage, vyrá-
baného v Žiline, sa predalo v európe vyše 100 tisíc kusov, 
čo je viac než štvrtina zo všetkých predaných vozidiel kia 
na starom kontinente.

Športový balíček
Úspech tohto vozidla pokračuje aj u štvrtej generácie 
a konštruktéri automobilky sa netaja tým, že sportage 
považujú za svoju európsku vlajkovú loď. auto je však 
dostupné aj na ostatných kontinentoch, a preto je ich pro-
jektovanie vecou medzinárodnej spolupráce. základ je 
dielom frankfurtskej centrály spoločnosti, ale na vytvá-
raní konečnej podoby vozidla sa podieľali aj kórejské  
a kalifornské dizajnérske pracoviská.  

línia vozidla je vyslovene dynamická. podobne ako 
ostatní účastníci tohto segmentu, aj sportage sa snaží 
vynikať svojou prednou časťou. zámer bol možno iný, ale 
svetlá a mriežka chladiča spolu pôsobia trošku bláznivo. 
Jedno je však isté. nová kia sa svojím vzhľadom dištan-
cuje od rodinnej značky hyundai, používajúcej čoraz váž-
nejšie dizajnové prvky. novinkou v ponuke je stupeň 
výbavy gt-line, ktorý zvýrazňuje športový vzhľad vozidla 
19 palcovými kolesami, dvojitým výfukom a zadným difú-
zorom kovového vzhľadu. 

ergonómia a kvalita
s menším nárastom rozmerov vozidla (dĺžka auta sa zväč-
šila o 4 centimetre a vzdialenosť náprav o 3 centimetre) 
vznikol priestrannejší interiér a spolujazdci na zadných 
sedadlách majú viac miesta pre nohy. pohodlie zvyšuje aj 
možnosť nastavovať uhol sklonu opierky zadných seda-
diel až v siedmich polohách v rozmedzí 23 a 27 stupňov. 
balíček gt-line, zodpovedajúci najvyššiemu stupňu výbavy 
– pred ním sú stupne silver, gold a platinum – ponúka 

štvrtá generácia úspešného modelu Sportage od automobilky 
kia mala premiéru na vlaňajšom frankfurtskom autosalóne.  
od vozidla, ktoré zbieha z pásov v žilinskom závode, veľa 
očakávajú nielen zákazníci, ale aj samotný výrobca. 

Moje meno je úspech
kia Sportage

autotest
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partnerské servisy Slovnaftu:
hoFFer s.r.o. - chevrolet; mariol Kn s.r.o. - subaru; 
rival Car spol. s r.o. - peugeot; eKoauto s.r.o. 
Bardejov - hyundai; autoSpol vlaSatÝ s.r.o. Košice 
- seat, Škoda; avion s.r.o. Žilina - subaru; omnia 
motors - honda; topcar machánek - Škoda a vW; 
autotechnika, s.r.o. - Škoda, hyundai, mitsubishi.

motor 4 valcový dieselový, s turbodúchadlom
objem valcov 1995 cm3

max. výkon 185 k, 4000/minútu
max. krútiaci moment 400 nm, 1750-2750/minútu
rozmery: 4480/1855/1635 mm
vzdialenosť náprav 2670 mm
batožinový priestor 491/1492 litrový
prevodovka 6 stupňová automatická
maximálna rýchlosť 201 km/h
priemerná spotreba 6,3 l/100 km
cena 34 490 eur

Odporúčaný olej
MOL Dynamic Gold 5W-30

kia Sportage  
Gt-line 2.0 CrDi Hp

výbava
Šesť airbagov, vyhrievané a prevetrávané 
predné a zadné sedadlá, multifunkčný vyhrie-
vaný kožený športový volant nastaviteľný v 
štyroch smeroch, bluetooth, 8-palcový doty-
kový displej, navigačný systém, 320 wattový 
audio systém Jbl s 8 reproduktormi, bezdrô-
tové nabíjanie mobilného telefónu, predný  
a zadný parkovací asistent, radar na cúvanie, 
zadné sedadlá sklopiteľné v pomere 60/40 
percent s lakťovou opierkou, dvojzónová kli-
matizácia, šesťstupňová automatická pre-
vodovka, adaptívne xenónové svetlá, leD 
zadné svetlo a denné svetlá, panoramatická 
strecha s vnútorným leD osvetlením, asis-
tent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu  
a upozornenie na vybočenie z jazdného 
pruhu, obmedzovač rýchlosti, systém kon-
troly tlaku v pneumatikách, pohon 4 kolies, 
stabilizátor jazdy, asistent rozjazdu do kopca, 
tempomat, 19-palcové disky z ľahkej zliatiny.

aj vyhrievané a prevetrávateľné sedadlá. pre batožinu 
zostáva o 40 litrov viac miesta, pričom dvere a úroveň 
podlahy batožinového priestoru sú nižšie. takéto riešenie 
uľahčuje nakladanie ťažších predmetov. objem batožino-
vého priestoru je možné zvýšiť až na jeden a pol kubíka. 
keďže má dve úrovne, môžeme využiť na uloženie batožiny 
aj miesta, ktoré zvonka nie sú viditeľné. ergonómia  
a presnosť montáže auta sú príkladné. navigačná 8-pal-
cová dotyková obrazovka verzie gt-line (obrazovka v zák-
ladnej cene vozidla je 7-palcová) je v hornej časti prístrojo-
vej dosky, rozdelenej vodorovne na dve časti. v dolnej časti 
sú gombíky a spínače riadiacich zariadení. 

hodné svojho mena
Ľudia si často zvolia suv vozidlo pre lepší výhľad z auta, 
ale model sportage je vybavený aj radarom na cúvanie 
a parkovacím asistentom. v závislosti od stupňa výbavy 
môže vodič využívať zariadenie upozorňujúce na vyboče-
nie z jazdného pruhu, asistent pre udržanie vozidla  
v jazdnom pruhu, systém kontroly hluchého priestoru  
za vozidlom, systém autonómneho núdzového brzdenia  
a systém rozpoznávania dopravných značiek. 

z benzínových motorov je k dispozícii 1,6-litrový turbomotor 
v 132- a 177-koňových verziách, kým z dieselových 1,7-lit-
rový a 115-koňový, resp. 2,0-litrový v 136- a 185-koňových 
verziách. k posledne spomenutému motoru je voliteľná 
šesťstupňová automatická prevodovka, avšak v základnej 
cene k autu prináleží elektronicky riadený pohon 4 kolies. 
v závislosti od polohy vozidla je schopný rozdeliť krútiaci 
moment medzi prednou a zadnou nápravou od 0 do 100 
percent. sportage montované s najsilnejším motorom  
a 19-palcovými diskami kolies balíčka gt-line už je sku-
točne hodné svojho mena, čo potvrdzuje aj priame riadenie 
a športovo ladený podvozok auta. 

autotest
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patrí k najsexi tváram televízneho spravodajstva. Za svoju postavu 
vďačí tancu, ktorému sa venuje už od detstva. novinárku v sebe 
objavila, keď po prvý raz doma uvidela diktafón. o práci rozpráva 
rada, o informácie z jej súkromia musíte bojovať. my sme aspoň 
zistili, kam sa na jar chystá so svojím novým priateľom martinom.

Médiá hýbu svetom

Lucia Barmošová

tváre z obálky
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Štýl&elán: Vyštudovali ste žurnalistiku. Nezávidíte 
kolegom zážitky v teréne, keďže ste väčšinou v štú-
diu? Ak by ste šli predsa len robiť reportáž, o čom by 
bola? 
lucia Barmošová: robila som v tasr, neskôr v rádi-
ách – súkromnom aj verejnoprávnom. najskôr som 
bola práve reportérkou v teréne, spracovávala som 
reportáže zo zahraničia aj domova. myslím si, že vyro-
biť reportáž by pre mňa nebol problém. v minulosti 
som sa venovala prevažne politickým témam, dnes by 
som si vybrala mediálne témy, povedzme vývoj televí-
zie JoJ až po súčasnosť.

Š&e: Vaša práca je o tom, že vysielate naživo. 
Kamery zachytia všetko, každú chybu. Neobávate sa 
nečakaných situácií? Ako vás na ne v televízií vlastne 
pripravujú? 
l. B.: na neočakávané situácie vás pripraví prax. 
neexistuje žiaden konkrétny návod. viete, vraví sa, 
že je dobré zažiť určité situácie na vlastnej koži. 
vtedy človek naozaj pochopí, o čom to je. nám sa 
toho počas tých rokov vysielania naživo udialo neú-
rekom. nebolo to tak dávno, čo nám v štúdiu lietala 
pred tvárami veľká mucha. všimla som si, že kolegovi 
sadla na golier. spýtala som sa, či by som ju mohla 
zabiť. keď sme neboli práve v obraze, celou silou som 
kolegu udrela papiermi po krku a tvári. misia bola spl-
nená, len museli prísť maskérky, aby zamaskovali 
kolegove červené líce. mali sme veľký problém udržať 
vážnu tvár pri nasledujúcej reportáži. našťastie nešlo 
o vážnu tému. 

Š&e: Mnohí diváci sledujú televízne spravodajstvo nie 
pre príspevky, ale pre moderátorov, vizáž, oblečenie. 
Nezávidia vám unavení reportéri v teréne, že vy ste 
vždy pred kamerou tí pekní? 
l. B.: aj naše reportérky chodia každý deň ráno do 
maskérne, kde ich profesionálne učešú a namaľujú. 
takisto na oblečenie dostávajú financie, aby mali na 
sebe pekné a moderné kúsky. to isté platí u mužov. 
samozrejme, aj v noci sa čosi môže udiať. konkrétny 
reportér, ktorý má vtedy službu, je však pripravený na 
to, že môže ísť kedykoľvek nakrúcať.

Š&e: Pracovali ste v rozhlase. Prečo televízia? 
Povedal vám niekto, že ste na rozhlas príliš pekná? 
l. B.: oslovili ma z televízie na konkurz do ranných 
novín. táto ponuka sa mi zdala zaujímavá aj preto, 
lebo v rádiu som bola niekedy aj 7 dní v týždni od rána 
do večera. chcela som zmenu, ale priznávam, že roz-
hlas pre mňa zostáva srdcovou záležitosťou. 

Š&e: Istý čas ste učili študentov žurnalistiky. O akých 
príkladoch z praxe ste im hovorili najčastejšie? A aké 
sú slovenské médiá? Oplatí sa v nich pracovať? 
l. B.: stále som vysokoškolskou externou pedagogič-
kou. preberáme so študentmi mediálny vývoj doma 
a vo svete. zároveň niektorým študentom pomáham 
s bakalárskymi a diplomovými prácami. slovenské 
médiá sú také, aké vo väčšine európskych krajín. 

vIZItKa
dr. lucia Barmošová, phd.

Narodená: 4. 6. 1982; Miesto narodenia: bratislava; Znamenie: blíženci; 

Povolanie: moderátorka večerného spravodajstva tv JoJ, externá pedago-

gička na vysokej škole; Mediálne začiatky: Šéfredaktorka školského časo-

pisu, redaktorka v tasr, redaktorka a hlásateľka rozhlasového spravodaj-

stva; Hobby: príroda, tanec, klavír, fujara.

bratislavčanka lucia barmošová bola na strednej škole šéfredaktorkou štu-

dentského časopisu a pracovala aj v internetových novinách. po maturite si 

vybrala štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte univerzity komenského 

v bratislave. už počas univerzitného štúdia pôsobila ako redaktorka zahra-

ničného oddelenia tasr a neskôr pracovala ako redaktorka a hlásateľka 

rozhlasového spravodajstva. od roku 2005 moderuje televízne spravodaj-

stvo. v tv JoJ začala moderovať ranné noviny a promo reláciu Joj, to musíte 

vidieť. v súčasnosti je moderátorkou hlavnej spravodajskej relácie tv JoJ.

tváre z obálky

apríl 2016 | štýl&elán |  11



Š&e: Vášmu profilu na facebooku dominuje fotogra-
fia exotickej pláže. Často však zdôrazňujete, že sa túlate 
rada práve po Slovensku. Počkáte si na leto, alebo sa 
chystáte už teraz na jar niekam k moru šnorchlovať?  
l. B.: to bude asi tým, že na facebook chodievam len 
sporadicky a fotografie, ktoré som tam dala ešte v júni 
minulého roka, sú tam doteraz. teším sa na výlety do prí-
rody, s priateľom martinom sa chystáme navštíviť sloven-
ské a české hrady a zámky a chystám sa opäť k moru.

Š&e: Všetci sa na jar ešte len prebúdzame. Máte nejaký 
tip, ako sa rýchlo naštartovať? 
l. B.: tešiť sa zo života, z maličkostí, z každého  
nového rána. 

Fungujú v duálnom systéme, prispôsobujú sa trendom, 
hoci občas pomalšie – prihliadajúc na povahu a špeci-
fiká slovenského diváka, ktorý je pomerne konzervatívny. 
a či sa v nich oplatí pracovať? médiá hýbu svetom.  
majú čaro a moc.

Š&e: Stále pôsobíte veselým dojmom. Jarná únava 
sa vás netýka? Netrápite sa rôznymi jarnými diétami, 
detoxom?
l. B.: som optimistka a teším sa z každého jedného dňa. 
svoje telo netrápim diétami. kondíciu a štíhlu líniu si udr-
žiavam predovšetkým tancom, dvakrát do týždňa mám 
tréningy latinskoamerických tancov. relaxujem aj hrou na 
klavíri a najnovšie aj na fujare. Je to veľká zábava. 

Š&e: Je jar vaším obľúbeným ročným obdobím? Iné vône, 
viac slnka, menej šiat. Čo všetko máte túto jar v pláne? 
Máte nejaké jarné rituály?
l. B.: mám rada všetky ročné obdobia. každé má čosi 
do seba. akurát som sa vrátila z lyžovačky v slovenských 
horách, kde nám ešte krásne snežilo. na druhej strane, 
už sa teším na jarné slniečko, jarnú farebnú módu, jarnú 
turistiku v horách. 

Š&e: Vaša sestra, moderátorka Kvetka Horváthová, však 
istý čas bojovala s nadváhou po pôrode dcérky. Myslíte, 
že by sa to mohlo stať aj vám? 
l. B.: keďže som nikdy v živote nedržala diétu, obávam 
sa, že ak budem tehotná, bude treba búrať dvere. myslím 
si však, že aj ženy s kilogramami navyše môžu byť šar-
mantné a sexi. teším sa, že sa konečne dostávajú do 
popredia aj modelky „krv a mlieko“. Dôležité je, ako sa 
cítite vy sama, čo z vás vyžaruje.

tváre z obálky
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Šanca pre mladých
program groWWW je určený mladým šikovným ľuďom – 
absolventom vysokých škôl a univerzít s maximálne jed-
noročnou praxou, ktorí majú zmysel pre tímovú spolu-
prácu. slovnaft pre nich tento rok pripravil 24 pozícií. 

dve výberové kolá
prijatiu do programu predchádza výber, ktorý sa skladá 
z viacerých častí. v prvom kole sú záujemcovia testo-
vaní online, prostredníctvom jazykových a osobnost-
ných testov. vybraní uchádzači v druhom kole absolvujú 
osobné pohovory. najúspešnejší sa stretnú v programe 
groWWW 2016 a po skončení majú šancu získať trvalé 
zamestnanie v rámci skupiny slovnaFt.  

ponuky z trinástich krajín
medzinárodný program groWWW nie je žiadny nováčik. 
skupina mol, ktorej členom je aj slovnaft, ho po prvý 
raz pripravila v roku 2007. za desať rokov narástol do 

veľkých medzinárodných rozmerov. spoločnosti patriace  
do skupiny mol tento rok ponúkajú v trinástich krajinách 
– v bosne a hercegovine, Česku, chorvátsku, maďarsku, 
nemecku, pakistane, poľsku, rakúsku, rumunsku, na 
slovensku, v slovinsku, srbsku a taliansku  – viac ako 
170 pozícií.
Ďalšie informácie o programe nájdete  
na www.slovnaft.sk/growww.

ako na to
absolventi so záujmom pracovať v medzinárodnej ropnej 
spoločnosti môžu svoje životopisy posielať do 8. apríla 
2016 na adresu growww2016@slovnaft.sk alebo vyplnením 
registračného formulára na: www.slovnaft.sk/growww 
využiť môžu aj linkedin (mol group).

nepoznáte GroWWW? vysokoškoláci ale vedia, čo to je.  
ak nie, stále majú šancu dozvedieť sa – a prihlásiť. program 
Slovnaftu je príležitosťou pre šikovných mladých ľudí stať  
sa súčasťou zaujímavého sveta ropného biznisu 
a odštartovať v ňom svoju kariéru.

Growww 

na domácej pôde
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knihu o Dakare krstili 
olejom

prekvapenie!
najatraktívnejšia časť výstavy, vyhlásenie výsledkov 
odbornej novinárskej ankety motocykel roka, bola tiež 
v réžii Štefana svitka. nechýbalo prekvapenie. krst 
knihy „Štefan svitko a Dakar“, ktorá poteší fanúšikov 
motocyklov a Dakaru autentickým popisom extrém-
neho maratónu. atmosféru pretekov, na ktorých 
musia motocykloví jazdci siahnuť na dno síl a cestu 
Štefana svitka za striebornou priečkou dokresľujú 
stovky fotografií. 

Krstili olejom
knihu „Štefan svitko a Dakar“ pokrstili riaditeľ 
podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti 
slovnaft anton molnár vo funkcii jej krstného otca, 
ďalej autor knihy peter haršáni a motocyklový pre-
tekár Štefan svitko motorovým olejom mol 
Dynamic. tento motorový olej svitkovi pomá-
hal udržať jeho pretekársky stroj ktm v per-
fektnej forme.  „v prvom rade cítim veľkú 
zodpovednosť, pretože kniha mapuje cestu 
človeka, ktorý, dovolím si tvrdiť, je najväčším 
klenotom slovenského motoristického športu 
v posledných rokoch. verím, že kniha poteší  
a zároveň aj motivuje mladú generáciu jazdcov  
k tomu aby Števa nasledovali,“ povedal  
anton molnár. unikátna publikácia sa dá  
kúpiť bežne v kníhkupectvách.

MOL Dynamic

štefan Svitko a Dakar
kniha má 184 plnofarebných strán formátu a4. 
obsahuje príbehy zo všetkých diaľkových rely, ktoré 
Števo absolvoval (Dakar 2010-2016, el chott 2013, 
merzouga 2015). okrem toho popis Dakaru, jeho histó-
riu, spôsob navigácie. k tomu opis aktuálnej techniky, 
na ktorej jazdil tieto preteky pretekov. 

Peter Haršáni, autor

Marcová výstava Motocykel 2016 v bratislavskej inchebe bola 
výnimočnou príležitosťou stretnúť sa s elitným jazdcom rely 
Dakar štefanom Svitkom zo SlovnaFt teamu, pozrieť si naživo 
jeho dakarský motocykel ktM, aj legendárnu sošku „Hlava 
beduína“, ktorú získal za tohtoročné fantastické 2. miesto.

vždy vo farbách Slovnaftu
pre Štefana svitka a jeho slovnaFt team bol januá-
rový Dakar 2016, ktorý je tiež zachytený v knihe, už 
siedme púštne dobrodružstvo. na všetkých ročníkoch 
štartoval s podporou slovnaftu. počas rely sa svitko 
vždy spoliehal na oleje mol Dynamic, ktoré sú určené 
aj do extrémnych prevádzkových podmienok. Úplne 
rovnaké mazivá mol Dynamic sú dostupné pre moto-
ristov na čerpacích staniciach siete slovnaft.

na domácej pôde
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Záhradu nemá každý, ale čoraz 
viac ľudí si zriaďuje záhradku vo 
svojom byte či na balkóne. môžu 

si vypestovať zeleninu pre vlastnú 
potrebu, nasadiť kvety, alebo  

si vybudovať v byte zelenú džungľu. 
pri nákupoch v záhradkárstve len 
ťažko odolávame pokušeniu kúpiť 

všetko, čo je zelené alebo čo práve 
kvitne. Keď si už vyberieme tú pravú 

zeleň a prinesieme si ju domov,  
je čas na otázku: a čo teraz?

ak máme v bezprostrednom okolí veľa zelene, 
cítime sa vitálnejšie a sme menej náchylní na 
choroby. okrem toho sú rastliny schopné prečis-

ťovať vzduch plný škodlivých látok a iónov s pozitívnym 
nábojom, produkovaných elektrickými zariadeniami. bez 
ohľadu na to, či ide o dom alebo balkón, podstatné je, že 
naši zelení priatelia sú našimi pomocníkmi a radi by sme 
ich pestovali dlhodobo.

Jarné práce
len čo príde jar, biologické hodiny našich rastlín vyšlú sig-
nál  a po dlhej zimnej prestávke si vyžiadajú intenzívnejšiu 
starostlivosť. svetla je čoraz viac, rast sa zrýchľuje a rast-
liny si vyžadujú  častejšie polievanie a dodávanie živín.

medzi rastlinami budú iste aj také, ktoré musíme pre-
sadiť. na tento úkon je teraz najlepší čas. vzťahuje sa to 
najmä na kvety, ktoré „prerástli“ kvetináč, alebo sú  
v dočasnom kvetináči, v ktorom sme ich doniesli  
z obchodu. tento druh starostlivosti potrebujú aj rast-
liny, ktorým sme naposledy menili zeminu pred viac ako 
dvoma rokmi. rastliny totiž rýchlo vyčerpajú dostupné 
živiny a po istom čase prestávajú rásť. väčšie rast-
liny nechajme v pôvodnom črepníku, len na povrchu 
vymeňme zeminu na novú.

Zeleň
Jarná starostlivosť o kvety

Základné  
pravidlá  

presádzania
rastliny presádzame do črepníka, 

ktorý je od pôvodného väčší len  
o 2-4 cm a prvý mesiac nehnojíme, 

aby sa nevypálili. Čerstvo presadenú 
rastlinu dajme na svetlé miesto, 
avšak v žiadnom prípade nie na 

priame slnko. polievajme dažďovou 
vodou, alebo vychladenou 

prevarenou vodou.

– darca života

záhradkár
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Z bytu na balkón
na začiatku apríla už môžu kvety opustiť vnútorné priestory.
nezabudnime však, že aj tie druhy rastlín, ktoré potrebujú 
najviac svetla, nemajú radi po zimnom nedostatku svetla 
silné slnečné žiarenie. ak máme miesto len na slnečných 

stanovištiach, použi - 
me tieniacu sieť.  
ak bývame na prízemí, 
majme na pamäti, že 
prízemné mrazíky sa 
môžu vyskytnúť ešte aj 
začiatkom mája. citlivé 
kvety preto vyložme 
von neskôr, prípadne 

ich na balkóne položme na stôl. prevažná väčšina rastlín 
je vhodná do vonkajších priestorov, a navyše im prospeje 
vonkajšie svetlo a čerstvý vzduch. kvetináč umiestnime 
do veľkej nádoby naplnenej vlhkou rašelinou a kvetinovou 
zeminou, čím predídeme vysychaniu.
neznepokojujme sa, keď sú naše kvetinové debničky pri 
vysadení poloprázdne. rýchlo rastúce kvety ich určite 
zaplnia. pri výbere vsaďme na istotu. kúpme si radšej 
pomerne nenáročné okrasné rastliny a bylinky. 

medzi ne patria chryzantémovka, lantana menlivá alebo 
verbena, spomedzi byliniek materina dúška, majorán, 
rozmarín a mäta. výborne sa im darí na priamom slnku, 
aj v polotieni. nemusíme mať obavy ani vtedy, keď 
zabudneme poliať.
ak máme radi veselé farby, môžeme vyskúšať fuk-
sie. Fuksia je síce o stupeň náročnejší druh, ale ak ju 
umiestnime do polotieňa a dbáme na dostatočné dopĺ-
ňanie vody a živín, ovďačí sa nám nespočetným množ-
stvom kvetov. podobne ako oleandre, aj fuksie sa dajú 
prezimovať v chladnej a svetlej miestnosti s teplotou  
4 až 9 stupňov.

Keď nie sme doma
tma a sucho sú vážnymi nepriateľmi rastlín. ak ideme 
na dlhší výlet a chceme byt zatieniť, vyhraďme si jednu 
izbu, kde zhromaždíme rastliny a nechajme im viac svetla. 
prípadne si nastavme časovač osvetlenia tak, aby boli 
kvetiny každý viac niekoľko hodín na svetle. Ďalším chro-
nickým problémom je polievanie. ak sme dlhšie preč  
a kvety nikto nezalieva, väčšina uschne. tomu sa dá 
vyhnúť zavedením jednoduchého systému. vedľa kveti-
náča umiestnime veľkú misu naplnenú vodou, vložme do 
nej jeden koniec bavlnenej šnúrky od topánok a druhý 
koniec zahrabme do zeminy kvetináča. obidva konce šnú-
rky musia byť v rovnakej výške. a náš „automatický zavla-
žovací systém“ je hotový.

tip  ovocný  
sad na balkóne
mrzí vás, že sa nikdy nedostanete 
k skutočne chutným domácim 
jahodám? Dopestujte si ich sami. 
previsnuté jahody sú vyslovene 
vhodné na pestovanie na balkónoch. 
priesady sa môžu vysadiť kedykoľvek 
od polovice marca až do polovice 
augusta. použime kvalitnú zeminu 
pre kvety a nezabudnime ani na 
pravidelné dopĺňanie živín.  
previsnuté jahody 
sú samé osebe 
nádherné, ale ich 
dekoračnú hodnotu 
môžeme ešte 
zvýšiť zasadením 
druhu s kvetmi 
ružovej farby.

a60% Zeminy

naJlepŠia Zemina pre Kvety 
Je ZloŽenÁ Z

40% raŠeliny

tip

môžeme si vydýchnuť
odborná literatúra uvádza, že prí-
tomnosť rastlín dobre pôsobí nielen 
na našu náladu, ale aj na náš výkon. 
niektoré druhy však okrem toho uľah-
čujú dýchanie. patria medzi ne naprí-
klad viaceré druhy filodendronu, lopat-
kovec, brečtan, fikus malolistý, ale aj 
chryzantémy a gerbery.

záhradkár
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Ráno sa prebúdzate a nemáte silu prejsť ani do 
kúpeľne, nieto ešte do práce?
už skoro popoludní ste unavení, ako keby ste 

absolvovali maratónsky beh? a večer vás ani nezau-
jíma, ako pokračuje váš obľúbený seriál a idete skoro 
spať? ak sú vám tieto príznaky povedomé, neobávajte 
sa. Je to len reakcia organizmu na prechod zo zim-
ného obdobia na jarné. navyše, tieto príznaky sa dajú 
ľahko zmierniť.
  
hormóny a vitamíny
Jarná únava je pomerne známy jav. prejavuje sa 
hlavne u žien, mladších ľudí a ľudí stredného veku, 
ale nešetrí ani mužov a starších ľudí. podľa odbor-
níkov sú v pozadí jarnej únavy zložité mechanizmy, 
ktoré sa dajú rozdeliť do dvoch veľkých skupín. pocit 
únavy spôsobujú v prvom rade zmeny vo fungovaní 
hormónov. v tom hrajú dôležitú úlohu dva hormóny. 
melatonín, ktorý riadi cyklus spánku a serotonín, 
nazývaný aj hormónom šťastia alebo dobrej nálady. 
počas zimných mesiacov s krátkymi dňami  
sa totiž nahromadí v organizme množstvo melatonínu 
a stúpne potreba spánku. pre nedostatok slnečného 
svitu sa v organizme vytvorí deficit serotonínu, čo 
môže negatívne ovplyvniť náladu. Druhým dôvodom 
jarnej únavy je nedostatok vitamínov.  

dá sa jarná únava vedecky dokázať, 
alebo si ňou len vysvetľujeme svoju 
rozladenosť? pravda je taká, že jarná 
únava skutočne existuje. Jej symptómy 
však môžeme zmierniť.

jarnú 
únavu

premôžte 

Vyčerpané deti
Jarná únava postihuje aj detí. riešenie 
je podobné ako u dospelých. Dá sa jej 
predísť častejším a intenzívnejším pohy-
bom, zdravou stravou bohatou na vita-
míny a pobytom na čerstvom vzduchu. 
ak je únava takého rozsahu, že ovplyv-
ňuje výkon dieťaťa v škole, je lepšie vyhľa-
dať odbornú pomoc. pri deťoch, ktorých 
výkon je oproti predchádzajúcemu obdo-
biu výrazne nižší, sa môžeme oprávnene 
domnievať, že sú vnímavejšie na nedo-
statok slnečného svetla. Dôsledkom je 
pokles výkonu v škole.

lifestyle
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Formy pohybu si treba zvoliť individuálne. sú ľudia, 
ktorí majú radosť zo silových športov, iní viac obľu-
bujú nenáročné loptové hry, ale stále viac sympatií si 
zís kavajú tiché meditatívne formy pohybu, napríklad 
joga. Je ale dôležité, aby sme sa čím viac pohybovali 
vonku, a to ešte pred zotmením, aby sme si užili bla-
hodarné účinky slnečného svetla. náš organizmus 
postupne prejde na jarný režim a spolu s prírodou  
sa „zobudíme“ aj my.

v závere zimy totiž väčšinou prejdeme na stravu 
bohatú na tuky a kalórie, konzumujeme menej čer-
stvého ovocia a zeleniny, a tak sa do organizmu 
dostáva menej vitamínov a minerálnych látok.
navyše, v zimnom počasí sa celkovo menej hýbeme 
a menej sa zdržiavame vonku na čerstvom vzduchu. 
nedostatok pohybu spomaľuje metabolizmus, čo  
má vplyv na našu kondíciu. výsledkom týchto vply vov 
je stav, o ktorom sme hovorili v úvode. prejaví  
sa u nás zvýšená potreba spánku, ospalosť počas 
dňa a pocit únavy.
okrem týchto príznakov sa často objavuje nechuť  
a melanchólia. viacerým ľuďom je dobre známy 
hlavne stav nechutenstva. a to nie je všetko. podľa 
odborníkov sa k tomu môže pridať aj všeobecný 
pokles motivácie, čo vo vážnejších prípadoch môže 
ovplyvniť pracovný výkon. pre zlepšenie nálady sa 
mnohí utiekajú k prejedaniu a snažia si doplniť si hor-
móny šťastia sladkosťami. náladu to zlepšuje len krát-
kodobo, zato kilá navyše pribúdajú na dlhý čas.

Čo robiť?
recept na zmiernenie príznakov jarnej únavy je jedno-
duchý. zdravá životospráva. v prvom rade je užitočné  
dodržiavať pravidelný denný režim, doplniť si vitamíny, 
a hlavne sa viac hýbať na čerstvom vzduchu. možno 
si poviete, že ste na šport príliš unavení. tento para-
dox má ľahké riešenie. treba sa prekonať. Dlhé pre-
chádzky totiž zaručujú tvorbu endorfínov, ktoré nás 
vyvedú zo slepej uličky únavy a depresií. 

Stravovanie:  Jedzme denne viac, ale v menších dávkach. 
konzumujme veľa zeleniny a ovocia. zvlášť dbajme na dosta-
točný príjem vitamínu b5 (obsahujú ho pstruhy, vaječné 
žĺtky, pečeň, orechy či syr camembert) a vitamínu b6 (obsa-
hujú ho olejnaté semená, šošovica, tuniak či losos).

Nápoje: Dodržiavajme pravidlo, že denne je potrebné 
vypiť minimálne 2 litre vody.

Sprchovanie: namiesto teplého, uvoľňujúceho kúpeľa 
vo vani uprednostnime striedavú studeno-teplú sprchu, 
ktorá povzbudzuje krvný obeh.

Sauna: sauna výborne uvoľňuje stres a má aj detoxi-
kačný účinok.

Pohyb: Fyzickou aktivitou môžeme doplniť značné množ-
stvo hormónu šťastia.

Raňajky: sú dôležité počas celého roka, ale na jar, kedy 
sa náš organizmus rýchlejšie vyčerpá,  by sme raňajky 
vynechávať nemali.

Smiech: nech už je to pri spoločenských hrách, alebo pri 
hlúpučkej filmovej komédii – smiechu nikdy nie je dosť.  
a tiež úsmevov. iste si nájdeme dosť dôvodov.

Poďme von: ak svieti slnko, poďme von na čerstvý 
vzduch aspoň na desať minút. aj takýto krátky čas 
postačí, aby sme pocítili jeho príjemné účinky.

tipov pre lepšiu 

náladu

príznaky sa dajú 
zmierniť doplnením 
potrebného 
množstva vitamínov, 
a hlavne intenzívnym 
pohybom na 
čerstvom vzduchu.

lifestyle
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Nepáči sa vám vaša zazimovaná postava? 
chcete schudnúť, vyzerať sexy, no neviete ako 
rýchlo spáliť nadbytočné kalórie? ktorý šport 

je najúčinnejší pri zhadzovaní váhy? oslovili sme špor-
tového trénera Ľuboša Gscha, aby všetkým nedoč-
kavcom vysvetlil, čo znamená správne cvičiť a zdravo 
schudnúť pohybom:
„nemyslím si, že pre chudnutie je najefektívnejší kon-
krétny druh športu. ak ide len o najväčší úbytok hmot-
nosti,  dominujú vytrvalostné behy, triatlon, cyklotúry 
a iné dlhotrvajúce aktivity, pri ktorých dochádza k 
veľmi veľkým kalorickým stratám. posilňovanie je 
aktivita, ktorá vo svojej podstate hmotnosť tela zvy-
šuje, čo je zapríčinené nárastom aktívnej hmoty, ktorá 
je sama o sebe najlepším spaľovačom tuku. 
vytrvalostnými aktivitami môžete chudnúť aj nie-
koľko kíl mesačne, no zloženie tela a rozloženie svalov 
zostanú nezmenené alebo sa zmenia len minimálne. 
správnym posilňovaním môžete schudnúť len málo 
alebo vôbec. Dokonca sa môže hmotnosť krátkodobo 
zvýšiť, ale zloženie tela a rozloženie svalov (propor-
cie) budú výrazne zmenené. preto sa číslo na váhe 
nezmení a číslo nohavíc sa zmenši."

Bicykel alebo posilňovňa?
mnoho ľudí sa snaží spáliť tuk kardio cvičením, iní pre-
ferujú silový tréning s činkami. kto na tom bude na 
konci s kilami lepšie? 
Kardio: rýchla strata tuku bez formovania tela
cieľom kardia je podporiť srdce a celý kardio-
vaskulárny systém. ide o aeróbny tréning, ktorý  
vyžaduje veľa kyslíka pre svaly. Je to bicyklovanie 
alebo jogging? áno aj, môže to byť aj plávanie,  
ale aj skákanie cez švihadlo, tanec, futbal. 

Hovorí sa, že našu postavu ovplyvňuje zo 70 percent 
strava a iba 30 percent z toho, ako vyzeráme, je 
cvičenie. Množstvo diétnych programov je účinných, 
ale iba na veľmi krátky čas. Človek sa totiž rýchlo  
a rád vracia po čase do zabehnutých koľají. 

postava sa tvorí hlavne

v kuchyni

rozhodujúce je spáliť kalórie pri určitej tepovej frek-
vencii. svaly nám nerastú, strácame iba tuky. 
dvíhanie činiek: pomalšia strata tuku, ale vytvaro-
vaná postava
silový tréning je vlastne zdvíhanie činiek. pri tejto záťaži 
nám rastú aj svaly. Čím viac zdvíhame, tým väčšie ich 
máme. Čím väčší sval, tým viac tuku pri cvičení „skon-
zumuje“. treba dbať na správne rozfázovanie všetkých 
telových partií, aby ste neboli disharmonickí. cvičíme  
s činkami, na strojoch, kladkách, so železom, s gumou. 

lifestyle
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sacharidov a čiastočné hladovanie. ak sa vám podarí 
tieto dva kroky  dostať pod kontrolu, rozdiel budete 
cítiť už po pár dňoch, ako v energii, tak na strate 
kilogramov o pár týždňov. to, ako vyzeráme, ako sa 
cítime, je výsledok dlhodobého úsilia v oblasti živo-
tosprávy, pohybu, výživy a regenerácie.“

Populárne diéty, ktoré  
(ne)fungujú
1. ketogénna diéta
obmedzíme príjem sacharidov, max. na 50 g na deň. 
vyhodíme všetko, čo obsahuje cukor, múku, škroby. 
sústreďujeme sa rapídne na zvýšenie príjmu tukov, 
plus bielkovín. v stave ketózy telo spaľuje tuky zo 
stravy, aj tie dlhodobo uložené v tele. môžete jesť 
všetky druhy mäsa, slaninu, šunku, vajcia, vysokotučné 
a nízkosacharidové mliečne výrobky. 

 plusy: schudnete 12 kíl za mesiac
 mínusy: počiatočný stres, nervozita, bolesti hlavy, 

ťažký žalúdok, nechutenstvo, zápcha, neudržateľnosť 
diéty, prejedanie sa po jej skončení. 

2. Sacharidové vlny
ide o cyklovanie príjmu sacharidov, od nulového príjmu 
po 300 až 500 g na deň a znova ich stiahnuť na nulu  
a dokolečka. cieľom sacharidových vĺn je udržať 
vysokú úroveň metabolizmu.

 plusy: schudnete 8 kíl za mesiac
 mínusy: nie je vhodná dlhšie ako dva mesiace.  

3. Bielkovinová diéta
Diéta je založená na princípe zvýšeného príjmu bielko-
vín. vhodné je cvičiť, inak sa bielkovina uloží do tuku. 
skvalitňuje svaly, vďaka nim sa vám zvýši metabo-
lizmus. konzumuje sa chudé mäso, ryby, nízkotučné 
mliečne výrobky, veľa zeleniny. 

 plusy: schudnete  5 kíl za mesiac
 mínusy: veľké množstvo živočíšnych bielkovín je 

záťaž na obličky.

S odborníkmi o jarnom stravovaní  
a chudnutí
pre väčšinu ľudí je jar akési očistné obdobie. sme 
pripravení chudnúť a detoxikovať sa rýchlejšie ako 
počas iných ročných období? „v prírode je všetko 
nastavené tak ako má byť. aké potraviny v zime 
nerastú? skoro žiadne sacharidy! tým pádom je 
jasné, že je prirodzené konzumovať menej sachari-

dov a viac tukov, proteínov počas celého zimného 
obdobia. preto má zmysel ročným obdobiam pri-
spôsobovať aj naše stravovanie,“ vysvetľujú Vlado 
Zlatoš a Tina Zlatoš Turnerová, odborníci na 
zdravý životný štýl. 
aký druh stravy teda odporučiť ľuďom, ktorí chcú 
do leta expresne schudnúť? „tu je extrémne dôle-

žité neustále prízvukovať, že diéta znamená výni-
močný stav organizmu a mali by sme ju 

dodržiavať iba v prípade lekárskych 
diagnóz ako zdravotnú nutnosť.  

v rámci našich odporúčaní, ktoré 
treba detailnejšie preštudovať, 
odporúčame vo všeobecnosti 
nižší a kontrolovaný príjem 

Koľko kalórií spálite  
za hodinu?
spánok: 80 kalórií 
sedenie: 100 kalórií
upratovanie: 300 kalórií
turistika: 500 kalórií 
Jogging: 700 kalórií
závodné bicyklovanie: 1000 kalórií
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Jar je tu. na trhoch sa konečne objavila prvá čerstvá zelenina 
a láka nás využiť ju aj v našej kuchyni. Svoje miesto si v nej 
isto nájdu nová mrkva, hrášok či mladá cibuľka. Jarné menu 
môžete doplniť aj semienkami či rybami.

Čerstvo 
a chutne

pre zdravý imunitný systém

gastronómia
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Suroviny: 3-4 zväzky novej cibuľky, 40 g masla, 2 dl bieleho vína, 6 dl zeleninovej 
polievky (základná šťava), načerstvo zomleté čierne korenie, soľ, 2 dl sladkej smotany.

Jarný šalát
Príprava:
1) mrkvu očistíme a nakrájame na prúžky. 2) Čerstvý zelený hrášok očistíme a spolu  
s mrkvou dáme na 5 minút do vriacej slanej vody. 3) stopkový zeler pokrájame na malé 
kúsky a spolu s mrkvou a hráškom trošku podusíme na olivovom oleji. 4) Šunku pokrájame 
na kocky a na minútku prihodíme k zeleru, mrkve a hrášku. 5) zelenina by mala zostať čer-
stvá, napoly chrumkavá. necháme vychladnúť a dáme do sklenenej misky. 6) ostatnú zele-
ninu očistíme, pokrájame na kúsky a primiešame k ostatným surovinám v miske . 7) z octu, 
medu, soli a čierneho korenia pripravíme polevu, ktorou polejeme šalát. 8) posypeme čer-
stvou pažítkou, lístkami oregana, a môžeme servírovať.

Krémová polievka z novej cibuľky
Príprava: 
1) cibuľku očistíme a pokrájame na krúžky. 2) Do hrnca vložíme maslo, keď sa roz-
topí, pridáme cibuľku a podusíme. 3) potom v menších dávkach prilejeme biele 
víno a počkáme, kým trošku zovrie. 4) teraz môžeme priliať základnú šťavu, sladkú 
smotanu a na slabom ohni varíme cibuľkové krúžky domäkka. 5) polievku na záver 
osolíme, okoreníme a ešte 5 minút varíme. pred servírovaním rozmixujeme na kašu. 
6) ozdobíme čerstvými cibuľkovými krúžkami, ale výborne sa na to hodí aj strúhaný 
syr, alebo opečené kocky chleba.

tip Š&e: ak by sme chceli chuť polievky kombinovať, môžeme použiť rôzne 
druhy cibuľky. na krémových polievkach je najzaujímavejšie, že sa takmer 
nikdy nepripravujú rovnako a výsledok každého experimentu je jedinečný. 
ak už sme si zaobstarali aj inú čerstvú jarnú zeleninu než cibuľku, môžeme 
ju tiež použiť do polievky.

Suroviny: 150 g zeleného hrášku, 2 ks stopkového zeleru, 2 mrkvy, 50 g zelenej 
fazuľky, 4-5 ks hráškových lístkov, čerstvé oregano, 100 g šunky, olivový olej, 2 lyžičky 
bieleho vínneho octu, 2 lyžičky medu, soľ, čerstvo pomleté čierne korenie, pažítka.

tip Š&e: pokúsme sa zohnať čo najviac druhov čerstvej zeleniny. môžeme použiť 
nielen strúčiky, ale aj mladé lístky hrášku. odvážnejší kuchári môžu na ozdobenie 
použiť jedlé kvety, napríklad fialku, či sirôtku.

Lososový koláč
Príprava:

1) na cesto zmiešame múku s droždím, soľou a cukrom, potom  pridáme 1-2 dl vlažnej vody 
a začneme miesiť. použijeme toľko vody, aby sme dostali mäkké cesto. cesto spracujeme na 
homogénnu masu. ak by sa príliš lepilo, posypeme troškou múky. ak sa už pekne odlepuje od 

spodku nádoby, necháme ho vykysnúť pol hodiny na vlažnom mieste. 2) medzitým pripravíme 
ostatné suroviny. novú cibuľku pokrájame na krúžky, pažítku posekáme na kratšie kúsky, rybu 
umyjeme, utrieme do sucha, a pokrájame na kocky. 3) kúsky lososa pokropíme šťavou z polo-

vičky citróna. 4) zapneme rúru, predohrejeme na 240°c a pekáč vystelieme papierom na 
pečenie. 5) cesto bez opätovného premiesenia rozvaľkáme na pomúčenej doske do veľkosti 

pekáča. 6) smotanu zmiešame s chrenovým krémom, kôprom, soľou a čiernym korením.  
7) cesto dáme na pekáč, potrieme smotanovým krémom, vrch posypeme lososovými kockami  

a cibuľkou. pečieme 15-20 minút do zlatohneda. pokrájame na štvorce a môžeme servírovať.

Suroviny: 350 g múky, 1 droždie, 1 lyžička soli, štipka cukru, 5 kúskov novej 
cibuľky alebo 1 zväzok pažítky, 350 g lososového filetu, citrónová šťava, 4 dl 

smotany, 1 polievková lyžica chrenového krému, 1 polievková lyžica nadrobno 
posekaného kôpru, soľ, čerstvo pomleté čierne korenie.

gastronómia
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Uhorkové zvitky 
plnené tuniakom
Príprava:
1) maslo necháme roztopiť na panvici a opra-
žíme na ňom cibuľku posekanú na malé 
kocky. potom stiahneme z ohňa. 2) Šťavu  
z tuniakovej konzervy odlejeme a tuniaka pri-
dáme k cibuľke. 3) vajce uvaríme, necháme 
vychladnúť, očistíme a roztlačíme vidličkou. 
pridáme k tuniakovi spolu so soľou, čier-
nym korením a horčicou. Jemne potrháme 
do plnky lístky fenikla a dobre zmiešame. 
4) Dáme do chladničky. 5) umyté uhorky 
ošúpeme a špeciálnym krájačom ich pokrá-
jame po dĺžke na veľmi tenké pásiky. 6) na 
jeden koniec uhorkového prúžku dáme za 
polievkovú lyžicu vychladnutého tuniako-
vého krému a natesno ich zrolujeme. ak sme 
uhorky pokrájali na dostatočne tenké prúžky 
a krém je dostatočne hutný, rolky nemusíme 
fixovať špáradlami.

tip Š&e: uhorka vďa
ka svojmu vysokému 
obsahu vody vyživuje 
našu pokožku.  
Zvyšné časti  uhoriek 
teda môžeme  
po užiť ako obklad na 
tvár. Konzumáciou uho
riek dodáme organizmu 
veľa vody, ale aj vita
míny C a d. uhorkové 
zvitky môžeme odľahčiť 
tak, že do tuniakového 
krému pridáme malé 
uhorkové kocky.

Suroviny:  
2 tuniakové 

konzervy, 150 g 
masla, 1 cibuľa,  

1 vajce, 1 polievková 
lyžica horčice,  

2-3 ks lístkov fenikla, 
soľ, čerstvo pomleté 

čierne korenie,  
2 dlhé uhorky.

Suroviny: 1 vrecúško cestovín farfalle, 100 g orechov, 
2 ks novej cibuľky, 2 dl orechového oleja, 2 polievkové 
lyžice strúhaného parmezánu.

Hummus
Príprava:
1) tyčovým mixérom dôkladne zmixujeme tahini s citrónovou šťavou. 2) cesnak roztla-
číme, rascu rozdrvíme v mažiari a pridáme do misky spolu s olivovým olejom, soľou a čier-
nym korením. 3) znovu rozmixujeme na hladko. 4) cícer umyjeme a necháme odkvap-
kať vodu. tu sa musíme rozhodnúť, či chceme pripraviť hummus zrnitejší, alebo úplne 
hladký a homogénny. 5) ak si vyberieme zrnitejšiu verziu, cícer rozdelíme na dve časti, 
pričom polovicu rozmixujeme na hladko a druhú polovicu len mierne. 6) aby bol cícer 
dokonale krémový, musíme ho mixovať tyčovým mixérom celkovo 5 minút. 7) ak hummus 
nie je dostatočne mäkký môžeme ho zriediť pridaním vody po polievkových lyžiciach, kým 
nebude mať vhodnú konzistenciu. pri servírovaní môžeme hummus poliať olivovým ole-
jom a posypať červenou paprikou.

Suroviny: 450 g cíceru z konzervy, 1 dl olivového oleja, 3 polievkové 
lyžice tahini, 2 strúčiky cesnaku, 1 lyžička rímskej rasce, čerstvo 
pomleté čierne korenie, šťava z 1 citrónu, 1 lyžička soli.

tip Š&e: hummus je obľúbeným jedlom na Blízkom východe, pričom 
tento výraz znamená v preklade cícer. natretý na chlieb alebo arabský 
chlieb pitu je chutným predjedlom, ale obstojí aj ako hlavný chod.  
v takom prípade k nemu servírujeme šalát a pečené mäso, ale hummus 
môžeme jesť aj s rybou, baklažánom, či falafelom.

Ľahké orechové 
cestoviny
Príprava: 
1) cestoviny uvaríme v slanej vode podľa návodu na 
obale, podľa možnosti na spôsob al dente. 2) po uvarení 
necháme cestoviny odkvapkať a polejeme extra panen-
ským orechovým olejom. 3) orechy rozdrvíme na men-
šie kusy a pražíme ich na suchej panvici dovtedy, kým 
vôňa orechov zaplní celú kuchyňu. 4) potom ich zmie-
šame s cestovinami, pokrájame čerstvú novú cibuľku  
a posypeme ňou cestoviny spolu so strúhaným parmezá-
nom, alebo iným syrom. 5) počas chladnejších jarných 
večerov sa k tomuto menu hodí pohár bieleho vína.

gastronómia
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retro show

koncert

výber z kultúry na aprílniečo
Pre každého

Scott Bradlee ś  
Postmodern Jukebox

Bratislava, 21. 4. 2016

spevácko-muzikantský spolok pod vedením skladateľa a klaviristu 
scotta bradleeho je unikátny tým, že pri interpretácii mainstreamo-

vých hitov experimentuje so žánrami a historickými obdobiami.  
v rámci európskeho turné aj slovenskému publiku predvedie skladby 

od hviezd ako miley cyrus, aqua, Wham, nickelback či r.e.m.  
v aranž mánoch motownu, teda amerických 60. rokov, a ďalších retro 

štýloch. na cestovanie v čase v starej tržnici sa tak môžu tešiť aj 
milovníci žánrov jazz, ragtime či swing.

www.ticketportal.sk

No Name – S láskou tour
Bratislava, 20. 4. 2016, Košice, 24. 4. 2016

Fanúšikovia sa konečne dočkali – skupina zverejnila dátumy dlho očakáva-
ného koncertného turné, ktoré sa bude konať od marca až do jesene v šies-
tich českých, troch moravských a dvoch slovenských mestách. predstavia na 
ňom naživo nový album, ktorým potešili svojich priaznivcov po dlhých štyroch 
rokoch. zahrajú dva nové úspešné single „povedz mi“ a „s láskou“ a nebudú 
chýbať ani veľké hity ako „ty a tvoja sestra“ alebo „Čím to je“. nenechajte si 
ujsť koncert sedemnásobného slávika bez hraníc!
www.ticketportal.sk

Ďumbierfest 2016
Brezno, 22. – 23. 4. 2016

opäť je tu tradičný dvojdňový multižánrový festival s horskou temati-
kou. tento raz bude spojený aj s koncertom skupiny hudba z marsu. 
príďte si vypočuť účastníka pokusu o prelomenie svetového rekordu  

v bicyklovaní v najväčšej nadmorskej výške, príhody návštevníka najne-
hostinnejšieho miesta na zemi a pozrieť sa na ďalšie výnimočné špor-

tové výkony, cestovateľské príbehy či nespútanú prírodu. popritom 
bude aj možnosť vyhrať zaujímavé ceny.

www.bombura.sk

Ï

Ï

Ï

festival

kultúra
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DvD
tak ďaleko, tak blízko
martinuS

výnimočný časozberný dokument 
režiséra Jara vojteka je nahliadnu-
tím do života rodín s deťmi postihnu-
tými autizmom a do ich partnerských 
a rodičovských vzťahov. Film, ktorý 
búra tradičné názory na túto poru-
chu, vznikal sedem rokov! DvD obsa-
huje bonus – vystrihnuté scény.

Stratení v Mníchove
magiC Box

Deväťdesiatročný papagáj sivý, ktorý 
kedysi patril bývalému francúzskemu 
premiérovi, jeho hlasom opakuje nie-
ktoré dôležité vety a vyjadrenia. keďže 
sa papagáj za dramatických okolností 
dostane do nepovolaných rúk, spôsobí 
to medzinárodný politický škandál.

hudba
Ivana Mer

Early Works
Slnko records

Jej hudba pripomína poetické 
kraje. Éterické piesne sú inšpi-

rované morom, živlami a vnútor-
nými svetmi duše. spievala s Janou 

kirschner, hudbou sa živila vo Francúzsku, 
Španielsku, nemecku a Čr. vrátila sa, aby na slovensku  

s oskarom rózsom pripravila zaujímavý album.

Janko Lehotský
Moje mladšie ja
Selftitled

v poradí už ôsmy sólový 
album Janka lehotského. popri neodmys-
liteľných baladách prináša aj niekoľko rezkejších 
skladieb. texty sú dielom viacerých autorov a obja-
vuje sa na ňom nová muzikantská zostava, vrá-
tane barbory Švidraňovej, ktorá bravúrne zaspie-
vala ženské party.

9

knihy
Iva vranská rojková
Láska v tieni vojny
vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

igor, pobúrený násilným prevratom v kyjeve 
a upálením ľudí v odese, ide bojovať ako 
dobrovoľník na ukrajinu. nina retrospek-
tívne skúma hlbiny ich lásky, aby v nich 
našla silu a cestu, ako ďalej žiť. napínavý  
a pritom lyrický príbeh na pozadí geopolitic-
kej drámy z dnešných čias.

andrea Boldišová
Izba plná spomienok
ikar

bývalá talentovaná krasokorču-
liarka sa po osudnom páde pokúša 
začať nový život. spoznáva mladého 
lekára, ktorý v nej prebudí dávno 
pochované city. naučí ju dívať sa 
na svet inými očami a pomáha jej 
vyrovnať sa s minulosťou. no i on 
má svoje tajomstvá.

¿

¿

film

Áagáva
Continental film 

hraný film režiséra ondreja Šulaja na námet románu 
agáty od ladislava balleka. zdanlivo jednoduchý prí-
beh lásky sa odohráva v povojnovom období a je sil-

nou psychologickou štúdiou rôznych charakterov. Do 
malého mesta prichádza vážený staviteľ so svojou mla-
dou manželkou. tá sa snaží nepodľahnúť charizme rov-
nako mladého učiteľa, no horúce leto a vôňa kvitnúcej 

agávy jej to komplikujú.
dátum premiéry: 15. 4. 2016

9

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. apríla 2016. z úspešných riešiteľov marcovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Františka Bláža z Dražkoviec, Martu Kurilovskú z Popradu 
a Petronelu Dankovú z Vranova nad Topľou. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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Baran
21. marec – 21. apríl 

Je možné, že vám k narodeninám zablahoželajú 
známi, ktorých ste už dávno nevideli. ak by ste sa 
chceli pustiť do realizácie väčšieho plánu, požia-
dajte o radu múdreho známeho, ktorého si vážite.

Býk
22. apríl – 21. máj 

Úspechy a neúspechy sa teraz budú striedať ako 
počasie. vaša energia vám však pomôže vyse-
kať sa aj z nepríjemných situácií. môžete byť teraz 
dokonca sprostredkovateľom medzi rozhádanými 
ľuďmi, za čo si vás mnohí obľúbia.

Blíženci
22. máj – 21. jún 

ak ste bez partnera, apríl môže ponúknuť začiatok 
dlhodobého vzťahu. buďte pripravení! teraz bude 
pre vás najlepším dobíjačom energie váš domov.  
v rodine vás čaká pokoj a v práci úspechy.

rak
22. jún – 21. júl

zradné slnečné lúče môžu priniesť komplikované 
prechladnutie. aby ste tomu predišli, začnite s pre-
venciou, športujte a jedzte veľa čerstvej zeleniny. 
teraz môžete získať vec, ktorá síce nemá vysokú 
cenu, ale už dlho ste po nej túžili.

Lev
22. júl – 23. august 

apríl prinesie stretnutie so známym, s ktorým ste 
sa dávno nevideli. môže z toho vzniknúť pevné 
priateľstvo. ak vás vaši príbuzní požiadajú, aby ste 
im požičali peniaze, diplomaticky odmietnite. Je to 
v záujme udržania dobrých rodinných vzťahov.

Panna
24. august – 22. september 

ani jarná únava vás neodradí od toho, aby ste niečo 
nevylepšili vo svojom byte. môžete mať šťastie  
v oblasti, v ktorej by ste to vôbec neočakávali. kúpte 
si tento mesiac aspoň jeden stierací žreb. 

váhy
23. september – 22. október 

ak uvažujete nad zmenou pracoviska, teraz je vhodný 
čas. Čakajú vás nové výzvy, zaujímavé úlohy a pod-
netné intelektuálne prostredie. harmóniu môže narú-
šať nezhoda vo vašom súkromnom živote, avšak ku 
koncu mesiaca sa všetky hádky urovnajú.

Škorpión
23. október – 22. november 

na svojom pracovisku môžete postúpiť, čo vám prine-
sie viac peňazí. nová situácia môže veľmi ľahko ísť na 
úkor vášho súkromného života, takže v každom prí-
pade sa venujte aj svojej rodine a blízkym.

Strelec
23. november – 22. december

Dostanete sa do novej spoločnosti, kde dokonca si 
môžete nájsť aj svoju veľkú lásku. zo začiatku to môže 
spôsobovať scény zo žiarlivosti, avšak problémy môžete 
vyriešiť s patričnou rozvážnosťou. v cestnej premávke 
buďte opatrní, dávajte pozor na seba aj na iných.

Kozorožec
23. december – 19. január 

váš dávno vysnívaný plán sa uskutoční v apríli a priaz-
nivo ovplyvní celý váš život. zároveň váš vzťah bude 
vykazovať znaky ochladenia. tento problém môžete 
vyriešiť len spoločne.  spoločný výlet môže veľa napraviť.

vodnár
20. január – 18. február

v apríli vás čaká veľké cestovanie. okrem realizácie 
vašej vysnívanej cesty sa rysuje, že sa k tomu pridá aj 
váš vysnívaný partner, čo vás môže naplniť energiou 
na celý rok. na pracovisku môžete rátať s menšími 
konfrontáciami.

ryby
19. február – 20. marec 

v rámci vašej rodiny môžu na vás zaútočiť z miesta, 
odkiaľ by ste najmenej očakávali. ak múdro zvládnete 
jednotlivé situácie, neskoršie nastane úplný súlad  
a pokoj. navyše, v apríli vás stretne veľké šťastie.

hovorí sa mu bláznivý apríl, ale ak budeme viac sústredení  
na svoje vnútro, rozmary tohto jarného mesiaca sa nás nedotknú. 
teraz je čas nechať slnečné lúče, aby nás naplnili pozitívnou 
energiou a brať starosti s optimizmom a nadhľadom. 

aj vo vnútri 
Jar vonku,

Keira  
Knightley 
26. 03. 1985

robert  
downey Jr. 
04. 04. 1965

James  
Franco 
19. 04. 1978

Kristen  
Stewart 
09. 04. 1990

horoskop
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pohárová evolúcia
krásna 31-kilogramová trofej začína svoju púť k najlepším 
ligovým hokejistom ako pokračovateľ vyše 20-ročnej ligo-
vej tradície. pohár vladimíra Dzurillu totiž nie je tak cel-
kom nový. nezačína z nuly, ale nadväzuje na svojho sláv-
neho predchodcu. Jeho autorom bol akademický sochár 
Jozef barinka, a tak bolo pochopiteľné, že talent a zruč-
nosť tohto umelca sa budú podieľať aj na evolúcii trofeje. 

S portrétom legendy
najviditeľnejšou zmenou je odstránenie malej sošky 
hokejistu, ktorá zdobila vrch pohára a najčastejšie padala 
za obeť bujarým majstrovským oslavám. Doteraz bez-
menný pohár dostal názov podľa legendárneho hokejistu 
vladimíra Dzurillu – trojnásobného majstra sveta, 
desaťnásobného medailistu z majstrovstiev sveta 
a trojnásobného medailistu zo zimných olympij-
ských hier. portrét vladimíra Dzurillu, vygravírovaný 
na pohári, bude ligovým majstrom pripomínať histó-
riu a inšpirovať do budúcnosti.

Krstní rodičia
nový pohár vladimíra Dzurillu pokrstili vodou v hokejo-
vom skupenstve. Ľadovou triešťou ho poslali na cestu za 
najlepšími manželka hokejovej legendy zlatica Dzurillová 
a autor pohára Jozef barinka. v slovnaFt play off naň 
majú najväčší zálusk obhajcovia trofeje, hokejisti hc 
košice. Do najzaujímavejšej časti ligy postúpili z prvého 
miesta. stalo sa tak už po deviaty raz. o prvenstvo  
v počte majstrovských titulov sa zatiaľ oceliari delia  
s hc slovan (štvrtý ročník pôsobí v khl) a deviaty titul by 
znamenal slovenský rekord.

Buďte v obraze
slovnaFt play off priniesol popri novom pohári aj 
novú aplikáciu pre ios a androidy. má jednoduché 
ovládanie a prináša možstvo informácií, ktoré sa  
v hokeji každý deň premelú. už netreba navštevo-
vať kopu webových stránok, aby ste sa dozvedeli 
aktuálne výsledky alebo poradie v tabuľke, pre-
tože teraz je všetko dostupné vo vašom smartfóne 
kdekoľvek na svete.

vyzerá ako Stanley Cup a najneskôr 24. apríla 2016 
budeme vedieť, kto nový hokejový pohár dvihne nad hlavu. 
trofej pre majstra najvyššej slovenskej hokejovej súťaže 
sa volá pohár vladimíra dzurillu a pokrstili ju v úvode 
SlovnaFt play off.

kto ho dostane?

Na snímke autor majstrovského pohára 
akademický sochár Jozef Barinka predstavuje 

nový majstrovský pohár s portrétom 
Vladimíra Dzurillu

Manželka brankárskej legendy Vladimíra Dzurillu Zlatica a akademický sochár 
Jozef Barinka odhaľujú nový majstrovský pohár
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PRIHLÁS 
SA ČO 

NAJSKÔR 

2016

“V PROGRAME GROWWW 
SOM ZÍSKAL DOBRÝ
PREHĽAD O FUNGOVANÍ 
RAFINÉRIE A ZISTIL SOM,
AKO MÔŽE MOJA PRÁCA 
PRISPIEŤ K ÚSPECHU
MEDZINÁRODNEJ 
SPOLOČNOSTI.”

TOMÁŠ PAVLÍK

GROWWW 2008

OTS INŽINIER 

SLOVNAFT

ZAPOJ SA DO NÁŠHO PROGRAMU PRE ABSOLVENTOV VŠ, 
STAŇ SA ODBORNÍKOM A PODIEĽAJ SA NA ÚSPECHU MEDZINÁRODNEJ 
ROPNEJ SPOLOČNOSTI.

SI PRIPRAVENÝ NA NOVÉ VÝZVY? REGISTRUJ SA DO 8. APRÍLA 2016 JEDNÝM Z TÝCHTO SPÔSOBOV:
VYPLNÍŠ REGISTRAČNÝ FORMULÁR NA: WWW.SLOVNAFT.SK/GROWWW
ALEBO CEZ LINKEDIN: WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/MOL-GROUP
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDEŠ NA:
WWW.SLOVNAFT.SK/GROWWW  |   WWW.MOLGROUP.INFO/GROWWW  |   WWW.FACEBOOK.COM/GROWWW

 MOL Growww A4.indd   2 15.3.2016   10:43
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Dunauto DS, Hlavná 81/35, Dunajská Streda
031/5900 111-112, fiat@dunauto.com, www.dunauto.com
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