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Bude to veľká sláva. Tohtoročný víťaz finálového 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 dianie. Na záver apríla je naplánovaný aj finálový
zápas futbalového Slovnaft Cupu. Finalisti najvyššej slovenskej pohárovej súťaže ho odohrajú 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 ktorejkoľvek čerpacej stanici Slovnaft požiadate o kartu BONUS klubu, na ktorú sa ihneď
začnú pripisovať body, a následne sa zaregistrujete. Svoje body môžu členovia BONUS
klubu vymeniť aj za odmeny z katalógu, ktorý
ponúka viac ako 170 položiek s rôznym bodovým ohodnotením.
Prajem vám šťastnú cestu.
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správy o autách

Super hrdinovia

nevymreli

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.

➜ Moderné
●
➜ Šepkajúce
●
➜ Storočné
●
➜ Legendárne
●
➜ Brutálne
●

Jedenástka

Lepšie ako z Bondovky

Zo štúdiového vozidla DB10, známeho z najnovšej Bondovky, nebolo nakoniec nič. Avšak
vozidlo DB11, ktoré automobilka Aston
Martin predstavila teraz, možno prekoná aj DB10 – aspoň čo sa týka krásy.
Automobil je prvým modelom stratégie Second Century, ktorá má vdýchnuť
značke nový život. Zmeny sú viditeľné
na prvý pohľad, hoci klasické astonmartinovské črty zostali zachované.
Aj motor je nový. Maximálny výkon 5,2
litrového bloku V12 s dvojitým turbodúchadlom dosahuje 608 koní a má
700 Nm krútiaci moment. Vozidlo DB11 sa
tak stalo najsilnejším modelom značky
zo všetkých sériovo vyrábaných vozidiel.

Vzkriesenie

Wankelový kráľ

V priebehu niekoľkých rokov sa možno vráti nástupca legendárneho 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
používať motory Wankel, ale napriek tomu sa bude do novej RX-7
montovať najmodernejší z týchto agregátov.
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Výročie

Storočnica

Talianska automobilka si pripomenie sté výročie narodenia Ferrucia
Lamborghiniho vydaním špeciálnej edície. Vylepšenej a zosilnenej verzii vozidla Aventador dali názov Centenario a ponúkajú ju solventným záujemcom za nie menej ako 1,75 milióna 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 vláknami tak dosahuje 2,8 sekundy. Maximálna rýchlosť automobilu
Lamborghini Centenario je 350 km/hodinu.

Nástupca

Ešte udivujúcejší

Bugatti, značka s taliansko-francúzskymi koreňmi, sa vždy pohybovala
v sfére nedosiahnuteľných automobilových špecialít. Predchádzajúci model
s názvom Veyron bol držiteľom mnohých rekordov v oblasti sériovo vyrábaných vozidiel. Jeho nástupca Chiron,
ktorý mal premiéru v týchto dňoch,
však svojho predchodcu, obľúbeného
medzi bohatými a peknými zákazníkmi, 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.

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, pretože obidve vozidlá sa pohybovali rýchlosťou 20 km/h. Spoločnosť Google
uznala, že nehoda bola spôsobená chybou 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 tematikou sa elektrické vozidlá v dôsledku zníženia cien akumulátorov stanú dostupnejšími. Odborníci očakávajú v tejto
oblasti prelom v roku 2020, keď bude
lacnejšie prevádzkovať elektrické
vozidlo, než tradičné.

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 štvorkolesovú motorku, ktorú pre lepšiu stabilitu posilnil motorom Maserati. Pri osedaní tohto brutálneho tátoša,
pomenovaného ako LM 847, môže šťastný džokej zažiť
úplne zblízka vlastnosti 470-koňového motora V8.

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.
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Business
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Limuzíny vyššej strednej
triedy

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.
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 komfort a bezpečnosť. Základná výbava dosahuje úroveň prémiovej 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 technológiou. Kompletne digitalizovaná prístrojová doska je už v základnej výbave a patrí do nej aj rozvinutý multimediálny systém s hifi
zariadením Bose. Majiteľov poteší aj 8,7-palcový centrálny displej
so zvislou orientáciou. O výnimočnú stabilitu a jazdný komfort sa
stará riadenie všetkých kolies, počítačom riadené tlmiče perovania a technológia Multi-sense. Tieto zariadenia ponúkajú vopred
nastavený jazdný program (pohodlný, športový, úsporný
a neutrálny), avšak sú nastaviteľné aj individuálne.

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 komfort 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 tempomat, tlmič perovania a inteligentné svetlomety.
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Ford Mondeo

Renault Talisman

Škoda Superb

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

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

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

Dizajn

Dizajn

Päťdverová karoséria a dlhá forma pripomínajúca kupé presne kopírujú súčasné
americké trendy. Dizajn vozidla s elegantnou mriežkou chladiča a pekne navrhnutou stredovou líniou má športový vzhľad.

Tento automobil prerušil tradíciu zavedenú pri Lagunach, a nové vozidlo už
nie je päťdverová, ale klasická štvordverová limuzína, i keď so strešným oblúkom, charakteristickým pre vozidlá
kupé. Silueta nie je zvlášť zaujímavá, ale
predné a zadné svetlá dodávajú vzhľadu
vozidla jedinečnosť.

Pre exteriér vozidla sú určujúce zadná
časť harmonizujúca s prednou časťou
a markantné ostré línie. Do dĺžky narástol model len málo, avšak vďaka väčšej vzdialenosti náprav je auto oveľa
proporčnejšie.

Výbava
Základná výbava Mondea je v príslušnej kategórii jednou z najhonosnejších.
Extra príslušenstvo vozidla, do ktorého
patrí aj hlasom riadený palubný systém
SYNC, systém zabránenia nárazu v mestách, 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-litrového, 120-koňového a 2,0-litrového, 150, 180 a 210-koňového agregátu.

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 asistenčných systémov.

Výbava
K modelu ponúkanému v štyroch úrovniach výbavy – Active, Ambition, Style
a Laurin & Klement – prináleží v základnej výbave druhotná ochrana pred
nárazmi a systém Front Assist. Vyššie od
úrovne výbavy Style môžeme zaradiť navigáciu vrátane multimediálneho systému s
8-palcovou dotykovou obrazovkou.

Motor
Spomedzi benzínových motorov motorov je motor 1,4 TSI dostupný v 125a 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 existujú 150- a190-koňové verzie. Posledný
spomenutý je možné konfigurovať len od
druhej úrovne výbavy vyššie.

Motor
Pri výbere motorov francúzsky model
zatiaľ za konkurenciou zaostáva. Z dieselových motorov má 1,5-litrový 110 koní, kým
1,6-litrový prichádza v 130- a 160-koňových verziách. 1,6-litrový turbodúchadlový
benzínový motor má dve verzie. Jedna
z nich je 150-, a druhá 200-koňová.
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Kia Sportage

Moje meno je úspech

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.

8

Automobilka Kia sa považuje za priekopníka v segmente
SUV vozidiel, veď prvá generácia vozidiel Sportage prišla na trh už v roku 1993. V kórejskej centrále vtedy pravdepodobne 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, vyrábaného v Žiline, sa predalo v Európe vyše 100 tisíc kusov,
čo je viac než štvrtina zo všetkých predaných vozidiel Kia
na starom kontinente.

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 dištancuje od rodinnej značky Hyundai, používajúcej čoraz vážnejšie dizajnové prvky. Novinkou v ponuke je stupeň
výbavy GT-Line, ktorý zvýrazňuje športový vzhľad vozidla
19 palcovými kolesami, dvojitým výfukom a zadným difúzorom kovového vzhľadu.

Športový balíček

Ergonómia a kvalita

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 projektovanie vecou medzinárodnej spolupráce. Základ je
dielom frankfurtskej centrály spoločnosti, ale na vytváraní konečnej podoby vozidla sa podieľali aj kórejské
a kalifornské dizajnérske pracoviská.

S menším nárastom rozmerov vozidla (dĺžka auta sa zväčšila 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 sedadiel 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
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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 batožinového 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-palcová dotyková obrazovka verzie GT-Line (obrazovka v základnej cene vozidla je 7-palcová) je v hornej časti prístrojovej 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 vybočenie 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.

Kia Sportage
GT-Line 2.0 CRDi HP
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

Výbava
Šesť airbagov, vyhrievané a prevetrávané
predné a zadné sedadlá, multifunkčný vyhrievaný kožený športový volant nastaviteľný v
štyroch smeroch, Bluetooth, 8-palcový dotykový displej, navigačný systém, 320 wattový
audio systém JBL s 8 reproduktormi, bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu, predný
a zadný parkovací asistent, radar na cúvanie,
zadné sedadlá sklopiteľné v pomere 60/40
percent s lakťovou opierkou, dvojzónová klimatizácia, šesťstupňová automatická prevodovka, adaptívne xenónové svetlá, LED
zadné svetlo a denné svetlá, panoramatická
strecha s vnútorným LED osvetlením, asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu
a upozornenie na vybočenie z jazdného
pruhu, obmedzovač rýchlosti, systém kontroly tlaku v pneumatikách, pohon 4 kolies,
stabilizátor jazdy, asistent rozjazdu do kopca,
tempomat, 19-palcové disky z ľahkej zliatiny.

Z benzínových motorov je k dispozícii 1,6-litrový turbomotor
v 132- a 177-koňových verziách, kým z dieselových 1,7-litrový 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 skutočne hodné svojho mena, čo potvrdzuje aj priame riadenie
a športovo ladený podvozok auta.
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.

apríl 2016 | štýl&elán |

9

tváre z obálky

Médiá hýbu svetom

Lucia Barmošová

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.

10
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tváre z obálky

Štýl&Elán: Vyštudovali ste žurnalistiku. Nezávidíte
kolegom zážitky v teréne, keďže ste väčšinou v štúdiu? Ak by ste šli predsa len robiť reportáž, o čom by
bola?
Lucia Barmošová: Robila som v TASR, neskôr v rádiách – súkromnom aj verejnoprávnom. Najskôr som
bola práve reportérkou v teréne, spracovávala som
reportáže zo zahraničia aj domova. Myslím si, že vyrobiť reportáž by pre mňa nebol problém. V minulosti
som sa venovala prevažne politickým témam, dnes by
som si vybrala mediálne témy, povedzme vývoj televízie 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 neúrekom. 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 splnená, 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 rozhlas pre mňa zostáva srdcovou záležitosťou.

Vizitka

Dr. Lucia Barmošová, PhD.
Narodená: 4. 6. 1982; Miesto narodenia: Bratislava; Znamenie: Blíženci;
Povolanie: Moderátorka večerného spravodajstva TV JOJ, externá pedagogička na vysokej škole; Mediálne začiatky: Šéfredaktorka školského časopisu, redaktorka v TASR, redaktorka a hlásateľka rozhlasového spravodajstva; Hobby: príroda, tanec, klavír, fujara.
Bratislavčanka Lucia Barmošová bola na strednej škole šéfredaktorkou študentského 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 zahraničného oddelenia TASR a neskôr pracovala ako redaktorka a hlásateľka
rozhlasového spravodajstva. Od roku 2005 moderuje televízne spravodajstvo. V TV JOJ začala moderovať Ranné noviny a promo reláciu Joj, to musíte
vidieť. V súčasnosti je moderátorkou hlavnej spravodajskej relácie TV JOJ.

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 pedagogičkou. 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.

apríl 2016 | štýl&elán |
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tváre z obálky

Fungujú v duálnom systéme, prispôsobujú sa trendom,
hoci občas pomalšie – prihliadajúc na povahu a špecifiká 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 udržiavam 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 šarmantné 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.
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Š&E: Vášmu profilu na facebooku dominuje fotografia 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 prírody, s priateľom Martinom sa chystáme navštíviť slovenské 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.

www.slovnaŌludom.sk

na domácej pôde

Growww

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.
Šanca pre mladých
Program Growww je určený mladým šikovným ľuďom –
absolventom vysokých škôl a univerzít s maximálne jednoročnou praxou, ktorí majú zmysel pre tímovú spoluprácu. 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 testovaní online, prostredníctvom jazykových a osobnostných 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
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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).

na domácej pôde

Knihu o Dakare krstili
olejom MOL Dynamic
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.

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 extrémneho 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 pretekár Štefan Svitko motorovým olejom MOL
Dynamic. Tento motorový olej Svitkovi pomáhal udržať jeho pretekársky stroj KTM v perfektnej 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.

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 motoristov na čerpacích staniciach siete Slovnaft.

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 históriu, spôsob navigácie. K tomu opis aktuálnej techniky,
na ktorej jazdil tieto preteky pretekov.
Peter Haršáni, autor
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záhradkár

Zeleň – darca života
Jarná starostlivosť o kvety

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?

A

k máme v bezprostrednom okolí veľa zelene,
cítime sa vitálnejšie a sme menej náchylní na
choroby. Okrem toho sú rastliny schopné prečisťovať 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 signál a po dlhej zimnej prestávke si vyžiadajú intenzívnejšiu
starostlivosť. Svetla je čoraz viac, rast sa zrýchľuje a rastliny si vyžadujú častejšie polievanie a dodávanie živín.

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.
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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 rastliny, ktorým sme naposledy menili zeminu pred viac ako
dvoma rokmi. Rastliny totiž rýchlo vyčerpajú dostupné
živiny a po istom čase prestávajú rásť. Väčšie rastliny nechajme v pôvodnom črepníku, len na povrchu
vymeňme zeminu na novú.

záhradkár

Môžeme si vydýchnuť
Odborná literatúra uvádza, že prítomnosť rastlín dobre pôsobí nielen
na našu náladu, ale aj na náš výkon.
Niektoré druhy však okrem toho uľahčujú dýchanie. Patria medzi ne napríklad viaceré druhy filodendronu, lopatkovec, brečtan, fikus malolistý, ale aj
chryzantémy a gerbery.

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, použime tieniacu sieť.
NAJLEPŠIA ZEMINA PRE KVETY
Ak bývame na prízemí,
JE ZLOŽENÁ Z
majme na pamäti, že
prízemné mrazíky sa
A
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.

TIP

60% ZEMINY
40% RAŠELINY

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 fuksie. Fuksia je síce o stupeň náročnejší druh, ale ak ju
umiestnime do polotieňa a dbáme na dostatočné dopĺňanie vody a živín, ovďačí sa nám nespočetným množstvom 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 chronickým problémom je polievanie. Ak sme dlhšie preč
a kvety nikto nezalieva, väčšina uschne. Tomu sa dá
vyhnúť zavedením jednoduchého systému. Vedľa kvetináča umiestnime veľkú misu naplnenú vodou, vložme do
nej jeden koniec bavlnenej šnúrky od topánok a druhý
koniec zahrabme do zeminy kvetináča. Obidva konce šnúrky musia byť v rovnakej výške. A náš „automatický zavlažovací 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.
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Premôžte

jarnú
únavu

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.

R

áno 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 nezaujíma, 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 zimného 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 odborníkov 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.

18

| štýl&elán | apríl 2016

Vyčerpané deti
Jarná únava postihuje aj detí. Riešenie
je podobné ako u dospelých. Dá sa jej
predísť častejším a intenzívnejším pohybom, zdravou stravou bohatou na vitamíny a pobytom na čerstvom vzduchu.
Ak je únava takého rozsahu, že ovplyvňuje výkon dieťaťa v škole, je lepšie vyhľadať odbornú pomoc. Pri deťoch, ktorých
výkon je oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne nižší, sa môžeme oprávnene
domnievať, že sú vnímavejšie na nedostatok slnečného svetla. Dôsledkom je
pokles výkonu v škole.

lifestyle

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

V závere zimy totiž väčšinou prejdeme na stravu
bohatú na tuky a kalórie, konzumujeme menej čerstvého 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 vplyvov
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 hormóny šťastia sladkosťami. Náladu to zlepšuje len krátkodobo, zato kilá navyše pribúdajú na dlhý čas.

Čo robiť?
Recept na zmiernenie príznakov jarnej únavy je jednoduchý. 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 paradox má ľahké riešenie. Treba sa prekonať. Dlhé prechádzky totiž zaručujú tvorbu endorfínov, ktoré nás
vyvedú zo slepej uličky únavy a depresií.

Formy pohybu si treba zvoliť individuálne. Sú ľudia,
ktorí majú radosť zo silových športov, iní viac obľubujú nenáročné loptové hry, ale stále viac sympatií si
získavajú 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 blahodarné účinky slnečného svetla. Náš organizmus
postupne prejde na jarný režim a spolu s prírodou
sa „zobudíme“ aj my.

8

tipov pre lepšiu
náladu

Stravovanie: Jedzme denne viac, ale v menších dávkach.
Konzumujme veľa zeleniny a ovocia. Zvlášť dbajme na dostatočný príjem vitamínu B5 (obsahujú ho pstruhy, vaječné
žĺtky, pečeň, orechy či syr camembert) a vitamínu B6 (obsahujú 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 detoxikačný účinok.
Pohyb: Fyzickou aktivitou môžeme doplniť značné množstvo 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.
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Postava sa tvorí hlavne

v kuchyni

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.

N

epáči 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 športového trénera Ľuboša Gscha, aby všetkým nedočkavcom vysvetlil, čo znamená správne cvičiť a zdravo
schudnúť pohybom:
„Nemyslím si, že pre chudnutie je najefektívnejší konkrétny druh športu. Ak ide len o najväčší úbytok hmotnosti, 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 zvyšuje, čo je zapríčinené nárastom aktívnej hmoty, ktorá
je sama o sebe najlepším spaľovačom tuku.
Vytrvalostnými aktivitami môžete chudnúť aj niekoľko 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 (proporcie) 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 preferujú 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.
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Rozhodujúce je spáliť kalórie pri určitej tepovej frekvencii. Svaly nám nerastú, strácame iba tuky.
Dvíhanie činiek: Pomalšia strata tuku, ale vytvarovaná 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 „skonzumuje“. Treba dbať na správne rozfázovanie všetkých
telových partií, aby ste neboli disharmonickí. Cvičíme
s činkami, na strojoch, kladkách, so železom, s gumou.

lifestyle

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 sacharidov a viac tukov, proteínov počas celého zimného
obdobia. Preto má zmysel ročným obdobiam prispôsobovať 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 dôležité neustále prízvukovať, že diéta znamená výnimočný 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

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 životosprávy, pohybu, výživy a regenerácie.“

Populárne diéty, ktoré

(ne)fungujú

1. Ketogénna diéta
Koľ ko kalórií spálite
za hodinu?
Spánok: 80 kalórií
Sedenie: 100 kalórií
Upratovanie: 300 kalórií
Turistika: 500 kalórií
Jogging: 700 kalórií
Závodné bicyklovanie: 1000 kalórií

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 bielkovín. Vhodné je cvičiť, inak sa bielkovina uloží do tuku.
Skvalitňuje svaly, vďaka nim sa vám zvýši metabolizmus. 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.
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Čerstvo

Pre zdravý imunitný systém

a chutne

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.
22
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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.

Krémová polievka z novej cibuľky
Príprava:

1) Cibuľku očistíme a pokrájame na krúžky. 2) Do hrnca vložíme maslo, keď sa roztopí, 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: 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.

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 polovičky 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: 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.

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 čerstvá, napoly chrumkavá. Necháme vychladnúť a dáme do sklenenej misky. 6) Ostatnú zeleninu 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 čerstvou pažítkou, lístkami oregana, a môžeme servírovať.
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.
apríl 2016 | štýl&elán |
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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.

Hummus
Príprava:

1) Tyčovým mixérom dôkladne zmixujeme tahini s citrónovou šťavou. 2) Cesnak roztlačíme, rascu rozdrvíme v mažiari a pridáme do misky spolu s olivovým olejom, soľou a čiernym korením. 3) Znovu rozmixujeme na hladko. 4) Cícer umyjeme a necháme odkvapkať 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 olejom a posypať červenou paprikou.
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.

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.

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 panenským orechovým olejom. 3) Orechy rozdrvíme na menšie kusy a pražíme ich na suchej panvici dovtedy, kým
vôňa orechov zaplní celú kuchyňu. 4) Potom ich zmiešame s cestovinami, pokrájame čerstvú novú cibuľku
a posypeme ňou cestoviny spolu so strúhaným parmezánom, alebo iným syrom. 5) Počas chladnejších jarných
večerov sa k tomuto menu hodí pohár bieleho vína.
Suroviny: 1 vrecúško cestovín farfalle, 100 g orechov,
2 ks novej cibuľky, 2 dl orechového oleja, 2 polievkové
lyžice strúhaného parmezánu.
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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 pridáme k cibuľke. 3) Vajce uvaríme, necháme
vychladnúť, očistíme a roztlačíme vidličkou.
Pridáme k tuniakovi spolu so soľou, čiernym korením a horčicou. Jemne potrháme
do plnky lístky fenikla a dobre zmiešame.
4) Dáme do chladničky. 5) Umyté uhorky
ošúpeme a špeciálnym krájačom ich pokrájame po dĺžke na veľmi tenké pásiky. 6) Na
jeden koniec uhorkového prúžku dáme za
polievkovú lyžicu vychladnutého tuniakového 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
použiť 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.

kultúra

Pre každého
niečo

Výber z kultúry na apríl

Scott Bradlee´s
Postmodern Jukebox

retro show

Bratislava, 21. 4. 2016

Spevácko-muzikantský spolok pod vedením skladateľa a klaviristu
Scotta Bradleeho je unikátny tým, že pri interpretácii mainstreamových 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 aranžmánoch 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

Ï

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

Ï

Fanúšikovia sa konečne dočkali – skupina zverejnila dátumy dlho očakávaného koncertného turné, ktoré sa bude konať od marca až do jesene v šiestich 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 tematikou. 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 najnehostinnejšieho miesta na Zemi a pozrieť sa na ďalšie výnimočné športové výkony, cestovateľské príbehy či nespútanú prírodu. Popritom
bude aj možnosť vyhrať zaujímavé ceny.
www.bombura.sk
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Ï

festival

kultúra

Agáva

Continental film

Hraný film režiséra Ondreja Šulaja na námet románu
Agáty od Ladislava Balleka. Zdanlivo jednoduchý príbeh lásky sa odohráva v povojnovom období a je silnou psychologickou štúdiou rôznych charakterov. Do
malého mesta prichádza vážený staviteľ so svojou mladou manželkou. Tá sa snaží nepodľahnúť charizme rovnako mladého učiteľa, no horúce leto a vôňa kvitnúcej
agávy jej to komplikujú.

knihy

Dátum premiéry: 15. 4. 2016

Á

film

¿

Andrea Boldišová
Izba plná spomienok

Iva Vranská Rojková
Láska v tieni vojny

Ikar

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Bývalá talentovaná krasokorčuliarka 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.

¿

Igor, pobúrený násilným prevratom v Kyjeve
a upálením ľudí v Odese, ide bojovať ako
dobrovoľník na Ukrajinu. Nina retrospektívne skúma hlbiny ich lásky, aby v nich
našla silu a cestu, ako ďalej žiť. Napínavý
a pritom lyrický príbeh na pozadí geopolitickej drámy z dnešných čias.

DVD

Tak ďaleko, tak blízko
Martinus

Á

Janko Lehotský
Moje mladšie ja

Výnimočný časozberný dokument
režiséra Jara Vojteka je nahliadnutím do života rodín s deťmi postihnutými autizmom a do ich partnerských
a rodičovských vzťahov. Film, ktorý
búra tradičné názory na túto poruchu, vznikal sedem rokov! DVD obsahuje bonus – vystrihnuté scény.

Magic Box

Á

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

hudba

9

Ivana Mer
Early Works

Self-titled

V poradí už ôsmy sólový
album Janka Lehotského. Popri neodmysliteľných baladách prináša aj niekoľko rezkejších
skladieb. Texty sú dielom viacerých autorov a objavuje sa na ňom nová muzikantská zostava, vrátane Barbory Švidraňovej, ktorá bravúrne zaspievala ženské party.

Stratení v Mníchove

Slnko records

9

Jej hudba pripomína poetické
kraje. Éterické piesne sú inšpirované morom, živlami a vnútornými 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.

apríl 2016 | štýl&elán |
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krížovka

Vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu Podniková a marketingová komunikácia, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky - emailom
na adresu magazin@slovnaft.sk do 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.
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horoskop

Jar vonku,

aj vo vnútri

Keira
Knightley
26. 03. 1985

Robert
Downey Jr.
04. 04. 1965

Kristen
Stewart
09. 04. 1990

James
Franco
19. 04. 1978

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.

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, požiadajte 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 vysekať 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 prevenciou, športujte a jedzte veľa čerstvej zeleniny.
Teraz môžete získať vec, ktorá síce nemá vysokú
cenu, ale už dlho ste po nej túžili.

Váhy

23. september – 22. október

Ak uvažujete nad zmenou pracoviska, teraz je vhodný
čas. Čakajú vás nové výzvy, zaujímavé úlohy a podnetné intelektuálne prostredie. Harmóniu môže narúšať 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 prinesie viac peňazí. Nová situácia môže veľmi ľahko ísť na
úkor vášho súkromného života, takže v každom prípade 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 priaznivo ovplyvní celý váš život. Zároveň váš vzťah bude
vykazovať znaky ochladenia. Tento problém môžete
vyriešiť len spoločne. Spoločný výlet môže veľa napraviť.

Lev

Vodnár

Panna

Ryby

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.

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.

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.

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.
apríl 2016 | štýl&elán |
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podporujeme

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.

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

Pohárová evolúcia
Krásna 31-kilogramová trofej začína svoju púť k najlepším
ligovým hokejistom ako pokračovateľ vyše 20-ročnej ligovej tradície. Pohár Vladimíra Dzurillu totiž nie je tak celkom nový. Nezačína z nuly, ale nadväzuje na svojho slávneho predchodcu. Jeho autorom bol akademický sochár
Jozef Barinka, a tak bolo pochopiteľné, že talent a zručnosť 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 bezmenný pohár dostal názov podľa legendárneho hokejistu
Vladimíra Dzurillu – trojnásobného majstra sveta,
desaťnásobného medailistu z majstrovstiev sveta
a trojnásobného medailistu zo Zimných olympijských hier. Portrét Vladimíra Dzurillu, vygravírovaný
na pohári, bude ligovým majstrom pripomínať históriu a inšpirovať do budúcnosti.
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Krstní rodičia
Nový Pohár Vladimíra Dzurillu pokrstili vodou v hokejovom 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 navštevovať kopu webových stránok, aby ste sa dozvedeli
aktuálne výsledky alebo poradie v tabuľke, pretože teraz je všetko dostupné vo vašom smartfóne
kdekoľvek na svete.

Foto: TASR, Andrej Galica

Kto ho dostane?

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

PRIHLÁS
SA ČO
NAJSKÔR

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

N O V Ý F I A T T I PO
OPE NING E DITION

11 990 €

www.ﬁat.sk

Dunauto DS, Hlavná 81/35, Dunajská Streda
031/5900 111-112, fiat@dunauto.com, www.dunauto.com

