
BEZPLATNÝ MAGAZÍN SKUPINY MOL, SLOVENSKO – AUGUST 2016STYL&

ELAN Letné 
olympijské hry
Rio 2016

PRETEKY  
NÁPADOV

SPRÁVY  
O AUTÁCH

FIAT ABARTH 595 
COMPETIZIONE

AUTOTEST 

ŠATNÍK  
ŠPORTOVÝCH 
NADŠENCOV

MÓDA

Gastronómia

Naďa  
DAABOUSOVÁ
Naďa 
Život na jeden nádych

Majstri 
nízkych cien

Svet áut

Rio 2016

 Kreolská 
kuchyňa  
 z hlavného 
mesta samby 

 Rio, šport, 
vášeň



Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovna  , 
zbierajte nálepky a získajte značkové športové produkty
ARENA s výraznou z avou. Akcia trvá do 30. 9. 2016 
alebo do vyčerpania zásob.
* Opro   maloobchodným cenám platným 
 v sie   čerpacích staníc Slovna  .

ZÍSKAJ ŠPORTOVÝ RYTMUS
SO SLOVNAFTOM

č

Z AVA
AŽ 

50%*

Š astnú cestu | www.slovna  .sk/leto2016

 SLN Arena A4 SK.indd   1 23.6.2016   10:59



Štedré leto  
na Slovnafte

Najviac očakávanou športovou udalosťou roka 
je určite olympiáda v brazílskom Rio de Janeire.  
Jednou z reprezentantiek Slovenska bude 
mladá akvabela Naďa Daabousová, tvár tohto 
čísla. V čase, keď o olympiáde iba snívala, sme 
ju podporili grantom v programe Talenty Novej 
Európy. Naďa nám dôveru oplatila a dotiahla to 
doslova na Olymp. Držíme jej palce.
Šport nie sú len vrcholové výkony. Ten ama-
térsky, pre zdravie a dobrý pocit, prináša 
radosť z pohybu miliónom ľudí. Nech robíte 
akýkoľvek šport, na každý potrebujete spoľah-
livú a praktickú športovú tašku. Zájdite si pre 
ňu na Slovnaft. Má značku Arena a na to, aby 
ste ju získali za výhodnú cenu, stačí zbierať na 
čerpacích staniciach nálepky. Spolu s akciou 
Arena beží na Slovnafte ešte jedna „nálep-
ková“ akcia, ktorá poteší hlavne deti. Šesť 
plyšákov s výhodnými cenami z animovaného 
filmu Doba ľadová – Mamutí tresk čaká, kým 
si ich zoberiete so sebou. 
Leto je čas cestovania. Tento rok veľa ľudí 
zostalo dovolenkovať doma na Slovensku. Ak 
ste sa aj vy rozhodli venovať viac času spozná-
vaniu krajiny pod Tatrami, neprehliadnite na 
vybraných čerpacích staniciach pulty s pekným 
logom Naše najlepšie. Sú tam regionálne dob-
roty od poctivých domácich výrobcov. Nechajte 
si rozšíriť zážitky z cestovania skvelou chuťou, 
akú nenájdete v žiadnych reťazcoch.

Prajem vám šťastné letné cesty.

Anton Molnár 
riaditeľ komunikácie a marketingu
Slov naft, a.s.
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Preteky
nápadov

●➜ luxus

●➜ Budúcnosť

●➜ Drsnosť

●➜ trpezlivosť

●➜ kvalita

Namiesto letného oddychu sa automobilky predbiehajú, 
ktorá nich predstaví zaujímavejší model alebo štúdiové 
vozidlo. Či už je to majstrovské dielo, pevnosť na kolesách 
či auto ako hračka – všetky výtvory sú dôkazom, že 
automobilizmus nie je potreba, ale životný štýl.

Surrealizmus

Bez volantu
Ani vozidlá Rolls Royce nezostali pri oslavách 
storočnice BMW – svojho majiteľa bokom. 
Pod tradičnou britskou značkou vznikla pri 
tejto príležitosti neobvykle odvážna pred-
stava o luxusných automobiloch budúc-
nosti. Jediným identifikovateľným prv-
kom modelu Rolls Royce Next 100 
je maska chladiča so soškou Emily. 
Inak je podstatou auta trojrozmerný 
skelet, na ktorý si z ponuky manu-
faktúr majiteľ vyberie karosériu 
sám. Vozidlo RR Next 100 má 
samozrejme elektrický pohon  
a je autonómne – nemá dokonca 
ani volant. Veľký vnútorný pries-
tor môže majiteľ využiť pre 
batožinu.

S elektromotorom

Kompaktné Mini?
BMW oslavuje vo veľkom. Automobilka si tento rok pripomína 100. 
narodeniny a slávnostné štúdiové vozidlá pripravujú aj značky, ktoré 
sú s BMW spojené. Napríklad automobilka Mini načrtla, ako si pred-
stavuje automobilizmus o sto rokov. Interiér vozidla  Mini Next 100 
konštruktéri upravili podľa vzoru kompaktnej kategórie, ale karoséria 
zostala verná značke. K napohľad malému, ale vo vnútri priestran-
nému koncepčnému vozidlu Sira Issigonisa – praotca vozidiel Mini – 
sa konštruktéri prepracovali tak, že do zadnej časti vozidla Next 100 
umiestnili elektromotor a pod podlahu akumulátory. Auto disponuje 
aj technológiou autonómnej jazdy.

S elektromotorom

Kompaktné Mini?
BM
narodeniny a slávnostné štúdiové vozidlá pripravujú aj značky, ktoré 
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KRÁTKE SPRÁVY
Nová značka
Švédsky vojenský koncern vlastniaci 
značku Saab je voči čínskemu vlastníkovi 
tejto automobilky nedôverčivý, a tak mu 
odobral právo používať ich názov. Číňania 
z tohto dôvodu svoje dlho očakávané 
auto uvedú na trh pod názvom Nevs 9-3.

Volkswagen upratuje
Spoločnosť Volkswagen Group momen-
tálne používa na celom svete takmer 
340 typových názvov, na ktorých sa 
podieľa dvanásť značiek. Je to príliš 
veľa, a preto počas nasledujúcich devia-
tich rokov znížia toto číslo o štyridsať.

Vynovená stajňa
Klasickí býci automobilky Lamborghini 
čakajú na svojich návštevníkov na dôs-
tojnom mieste. Múzeum tejto značky  
v meste Sant’Agata Bolognese totiž ukon-
čilo rozsiahlu rekonštrukciu. Budova 
postavená v roku 2001 privíta náv-
števníkov v úplne nových výstavných 
priestoroch. 
 
Sympatický päťdesiatnik
Vlajkový automobil Toyoty – Corolla – 
má tento rok okrúhle päťdesiatročné 
jubileum. V portfóliu modelov japonskej 
automobilky sa nachádza od roku 1966 
a momentálne sa vyrába už jedenásta 

generácia. Názov, ktorý sa stal 
synonymom spoľahlivosti, chce 

fabrika pri príležitosti naro-
denín ozdobiť výsledkami 

vytrvalostných testov 
klasického modelu.

Proti chuligánom

Seriózna príprava
Udalosti na nedávnom európskom šampionáte vo futbale uká-
zali, že aj pri tomto ušľachtilom športe sa niektorí ľudia dokážu 
prejavovať len agresívne. Dobre to vedia aj v Rusku, kde sa už vo 
veľkom pripravujú na organizáciu majstrovstiev sveta vo futbale 
v roku 2018. Na zabezpečenie podujatia založili nový ozbrojený 
zbor a automobilka Kamaz mu dodá nové vozidlá na transport 
jednotiek. Pancierované vozidlo určené pre desaťčlennú posádku 
odolá nábojom AK-47 a ochráni posádku aj pred výbuchom  
2 kilogramov TNT. Cena automobilu je okolo 162 000 eur.

Oblé kocky

Chrobák ako živý
Skladačky LEGO sa nestali slávnymi pre to, 

že by vedeli verne napodobniť tvary využí-
vané napríklad v automobilovom priemysle. 
Teraz však nastala zmena. Najnovšiu skla-

dačku chrobáka Volskwagenu totiž LEGO vyvi-
nulo tak, aby čo najlepšie odzrkadlila klasickú 

formu auta. Medzi príslušenstvom, ktoré 
sa dá uchytiť na auto sa nachádza strešný 

nosič batožín, surfovacie dosky či piknikový 
kôš – a to všetko v štýle šesťdesiatych rokov. 
Chrobák z LEGA má dĺžku 26 cm, šírku 10 cm 

a vzadu pod kapotou nájdeme štvorvalcový 
boxerový motor. Pozor! Skladačka je len pre 

trpezlivých, pretože má 1167 dielov.

a momentálne sa vyrába už jedenásta 
generácia. 

synonymom spoľahlivosti, chce 
fabrika pri príležitosti naro

denín ozdobiť výsledkami 
vytrvalostných testov 

Veľké ambície

Čínsky hybrid
Na európskom kontinente sú najviac znevažované pro-
dukty čínskych automobiliek, najmä keď ide o výsledky 
ich vlastného vývoja. Doteraz celkom neznáma značka 
Haval však ukázala, že Čína je schopná kvalitnej produk-
cie, ak je o ňu záujem. Haval HB-02 SUV s hybridným 
pohonom nabíjateľným z elektrickej siete je zatiaľ len 
štúdiovým vozom, avšak veľmi zaujímavým. O dobývaní 
Európy zatiaľ reč nie je, ale táto kvalitná čínska značka 
už v Austrálii začala globálny útok.

správy o autách
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nové Suzuki Baleno je zaujímavou alternatívou  
v kategórii lacných a priestranných vozidiel.  
Jeho najväčšími súpermi sú Dacia Sandero a kia rio.

lacné a priestranné 
malé autá

Majstri
nízkych cien

Suzuki Baleno – Na novej platforme 
Názov Baleno používa japonský výrobca po novom pre ľahké malé 
vozidlo na celkom novej platforme. Za atraktívnym zovňajškom sa 
skrýva priestranný interiér. Priestor pre nohy pripomína vyššie 
kategórie a aj batožinový priestor je v segmente B jedným naj-
väčších. Ako je v tejto kategórii obvyklé, dizajn interiéru a voľba 
materiálov sú už puritánske. Hluk spôsobený jazdou je dosť 
vysoký – motor je však vyslovene tichý. Väčší benzínový 
motor je dostupný aj s miernym hybridným pohonom SHVS. 
Generátor zapaľovania (ISG) pomáha motoru pri zrýchľovaní 
a vyrába energiu pri brzdení, ktorá sa uskladňuje v lítiovo-ió-
novom akumulátore. V základnej cene vozidla je šesť airbagov, 
audiosystém so štyrmi reproduktormi, denné LED svietidlá, ESP, 
klimatizácia, a tiež palubný počítač.

Dacia Sandero – Veľkorysý priestor
Je to najlacnejšie auto vo svojej kategórii. Drahšie verzie, napríklad 
terénne auto Stepway, sa už vo všetkom vyrovnajú ostatným vozidlám  
v segmente. Interiér Sandera je skutočne veľkorysý a vo vyššej úrovni 
výbavy sú jednotvárne plastové prvky zatraktívnené chrómom.  
Na zadných sedadlách nájdu pohodlie dve dospelé osoby a bato-
žinový priestor má v základnej polohe 320 litrov. Po sklopení 
zadných sedadiel sa zväčší až na 1200 litrov. Základná ver-
zia síce prichádza s puritánskou výbavou, avšak štyri airbagy, 
resp. ABS, ESP a protišmykový systém nechýbajú ani v najlacnej-
šom Sandere. V základnej cene sa do auta montuje päťstupňová 
manuálna prevodovka, ale k dvom 90-koňovým motorom je možné 
objednať aj robotizovanú prevodovku.

Kia Rio – Lepšia, než vyzerá
Tretia generácia sympatického kórejského autíčka je na trhu päť 

rokov, pričom od minulého roka je dostupná v upravenej verzii. 
Vonkajší aj vnútorný dizajn sú lepšie, než by sme očakávali pri 
tejto cene. Prístrojová doska je ergonomická, použité mate-
riá-ly nevzbudzujú dojem lacnoty a interiér má veľa odkla-
dacích priestorov. Miesta pre pasažierov je dosť aj vzadu. 
Moderné a úsporné motory síce nenabádajú k svižnej športo-

vej jazde, ale mäkšie zavesenie dobre riaditeľného Ria ocenia 
vodiči hlavne na menej kvalitných cestách. 

svet áut
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Dacia Sandero
Dĺžka  .........................................  4057 mm
Šírka  .......................................... 1733 mm
Výška  ........................................  1523 mm
Vzdialenosť náprav  .................  2589 mm
Batožinový priestor  ....  320/1200 litrový
Motor  .................  2 benzínové, 2 dieselové
Výkon .......................................... 75-90 k
Priemerná spotreba  ... 3,9-5,9 l/100 km
Cena  ............................. 6790-11 690 eur

Dizajn
Počnúc druhou generáciou, vozidlo je 
svojím zovňajškom konkurencieschopné 
s ostatnými vozidlami svojej kategórie. 
Pre dizajn sú okrem peknej čelnej časti 
ozdobenej veľkorozmerným logom prí-
značné aj markantné oblúky blatníkov 
okolo kolies. 

výbava
Prvá spomedzi úrovní výbavy Acces, Open, 
Arctica a Stepway obsahuje len najnutnej-
šie prvky (štyri airbagy, ESP systém a sklo-
piteľné zadné sedadlo). Audio systém je  
v ponuke od druhého stupňa výbavy, kým 
klimatizácia od tretieho. Navigačný systém 
s dotykovým displejom sa dodáva  
na objednávku. 

Motor
Okrem 0,9-litrového a 90-koňového, troj-
valcového benzínového turbomotora od 
Renaultu je dostupný aj starý, 1,2-litrový  
a 73-koňový sací motor. Z dieselových 
motorov výrobca ponúka 1,5-litrový so 
75-, resp. 90-koňovým výkonom.

Suzuki Baleno
Dĺžka  .........................................  3995 mm
Šírka  ..........................................  1745 mm
Výška  ......................................... 1470 mm
Vzdialenosť náprav  .................. 2520 mm
Batožinový priestor  ....  355/1085 litrový
Motor  .................  2 benzínové, 1 hybridný
Výkon  .......................................... 90-112 k
Priemerná spotreba  ... 4,0-4,9 l/100 km
Cena  .........................  10 690-17 690 eur

Dizajn
Formy dizajnového štýlu Liquid Flow sú  
z každého uhla pohľadu markantné  
a športové, avšak v plnej miere sa tento 
štýl uplatní len so 16-palcovými, alebo 
väčšími kolesami. 

výbava
Najdrahšie verzie vozidla s úrovňami 
výbavy GA, GL a GLX prichádzajú na trh 
už s multifunkčným koženým volantom, 
navigáciou, farebným displejom, automa-
tickou klimatizáciou, vyhrievanými sedad-
lami, bi-xenónovými svetlami a možnos-
ťou pripojenia smartfónu.  

Motor
Trojvalcový jednolitrový turbomotor je 
112-koňový, kým väčší, 1,2-litrový sací 
motor je 90-koňový. K autu v základnej 
cene prináleží päťstupňová manuálna pre-
vodovka, k prvému motoru sa však dá 
objednať šesťstupňová automatická pre-
vodovka a k väčšiemu aj bezstupňová CVT 
prevodovka. Mierny hybridný systém SVHS 
znižuje spotrebu vozidla.

Kia Rio
Dĺžka  .........................................  4050 mm
Šírka  .......................................... 1720 mm
Výška  ........................................  1455 mm
Vzdialenosť náprav  .................. 2570 mm
Batožinový priestor  ......  288/923 litrový
Motor  ...............  2 benzínové, 2 dieselové
Výkon  ........................................ 75-109 LE
Priemerná spotreba  ... 3,8-6,3 l/100 km 
Cena  ............................. 9990-14 240 eur

Dizajn
Facelift ešte viac vylepšil športový vzhľad 
tohto modelu. Je však pravda,  
že v dôsledku  vysokej stredovej čiary, 
zadnej časti, plochého čelného skla, 
ako aj stĺpikov A a C nie je výhľad z auta 
práve najlepší.

výbava
K vozidlu dostupnému v úrovniach výbavy 
Silver, Gold a Platinum sú v základnej 
cene auta okrem iného aj multifunkčný 
volant, asistent rozjazdu do kopca, ESP, 
šesť airbagov, sklopiteľné zadné sedadlá, 
kontrola tlaku v pneumatikách, resp. 
audio systém s USB.  

Motor
Ponuka benzínových motorov pozostáva 
z 1,2-litrového a 85-koňového, resp.  
1,4-litrového a 109-koňového motora, 
kým pri dieselových si môžeme vybrať 
1,1-litrový a 75-koňový, resp. 1,4-litrový  
a 90-koňový motor. K menšiemu benzí-
novému motoru sa montuje päťstupňová, 
kým k ostatným motorom šesťstupňová 
manuálna prevodovka.

znižuje spotrebu vozidla.

svet áut
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Preverí
každého šoféra

Fiat abarth 595 
Competizione

S malým Fiatom Abarth v sivej farbe Record vychá-
dzam z úzkej bočnej cestičky na hlavný ťah pri 
Lovinobani. Z diaľky sa približujú autá veľmi rýchlo, 

preto stlačím plyn na podlahu a keď na manuálnej prevo-
dovke preradím z dvojky na trojku, vo výfuku zaznie silný 
zvuk, akoby tu skúsený gazda pleskol bičom. Áno, napo-
sledy som pošibal stádo 160 koní verzie 595 Competizione 
a v hlave mi víria myšlienky, ako asi jazdí ešte novšia ver-
zia s výkonom 180 koní. Končí sa výlet s Abarthom 595 
Competizione, pretože areál jediného, nového a konečne 
prvého zastúpenia značky Abarth na Slovensku mám 
nadohľad. 

Fiat zachránia jedine korene
Nechýbalo veľa a poklad značky Fiat mohol ostať navždy 
pod zemou. Našťastie talianska automobilka v roku 2007 
oživila svoju športovú divíziu Abarth. Veď najlepšie roky 
Abarthu boli úzko späté s najslávnejším Fiatom 500.  
Po vydarenom znovuzrodení známej päťstovky ožili aj dielne 
Abarth zatvorené dve desťročia. Fiat pochopil nutnosť vrátiť 

sa ku koreňom a vyrábať kategóriu áut, ktorá mu urobila vo 
svete meno. Žiadnej inej automobilke súčasnosti sa nepo-
darilo pripraviť lepšie znovuzrodenie slávneho starého 
auta, ako Fiatu s päťstovkou. V malom a nadupanom Fiate 
Abarth 595 Competizione vidím pokrok, aký urobil Abarth 
za posledné roky. Ostal verný svojej schopnosti vyrábať, 
nie imidžové, ale  športové autá. Slávny Carlo Abarth zalo-
žil v roku 1949 vlastnú firmu na stavbu pretekárskych áut 
so škorpiónom v znaku. Predtým bol dva roky športovým 
šéfom továrenského tímu Cisitalia a staval veľmi úspešné 
pretekárske autá rôznych značiek. Čoraz častejšie spolupra-
coval s Fiatom, ktorému v roku 1971 predal firmu Abarth. 
Vtedy pomaly utíchala éra pretekárskych päťstoviek, ktoré 
mali fanúšikov na okruhoch aj v rely. Kto chcel byť veľký jaz-
dec, ten musel začať na malom aute, a to platí aj dnes. 

Ťažko hľadať limity
V porovnaní s ostrými konkurenčnými autami na zábavu 
a športové jazdenie bol znovuzrodený Fiat 500 Abarth 
slabý. Preto pribudli najskôr súpravy na prestavbu 

riadiť Fiat abarth 595 Competizione znamená pochopiť, že menej 
býva viac. Menej koní oproti luxusným monštrám, menšie rozmery  
a menej kilogramov. radosti za volantom je podstatne viac.

autotest

8  | štýl&elán | august 2016



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 benzínový prepĺňaný 
Objem 1368 cm3

Maximálny výkon 118 kW (160 k) pri 5500 ot./min.
Maximálny krútiaci moment 230 Nm pri 3000 ot./min.
Rozmery 3657/1627/1485 mm
Rázvor náprav 2300 mm
Objem batožinového priestoru 185 litrov
Prevodovka manuálna, 5 stupňová
Maximálna rýchlosť 211 km/h
Zrýchlenie 0-100 km/h 7,4 s
Spotreba podľa výrobcu 6,5 l/100 km
Spotreba v teste 7,8 l/100 km
Cena verzie  Abarth 595 (160k) 15 500 - 20 000 eur

Odporúčame:
MOL Dynamic Gold 5W-30

Fiat abarth 595 
Competizione

do verzie Essesse. Následne prišla na trh verzia 595 
Competizione, ktorá nesie odkaz slávneho okruhového 
špeciálu. Testovaný exemplár poháňa štvorvalcový motor 
1,4 T-Jet a je pod prednou kapotou doslova natlačený. 
Jeho výkon 118 kW (160 k) pocítite najlepšie v režime 
SPORT, ktorý prestaví program riadiacej jednotky a zlepší 
reakciu na plyn. V podstate 595 Competizione stačí 
naštartovať a máte zimomriavky na chrbte. Spod malého 
auta ústí štvorica “živých” koncoviek výfuku.  
V ich zvuku nenájdete falošné tóny a účelové zafarbenie, 
len aby auto znelo športovo. Doslova počujete, čo sa deje 
v motore. V špeciálnom škrupinovom sedadle verzie 595 
zase cítite všetko z cesty. Vysoké sedadlo obopne šoféra 
a je určené na to, aby ste v aute strávili istý čas. Neberte 
si 595 Competizione na krátke posúvanie do mesta, lebo 
nebudete chcieť do tých sedadiel každú chvíľu nasadať a 
zase vystupovať. Hoci sú plne nastaviteľné, je to obtiaž-
nešie. Keď však raz zatočíte do zákruty, zistíte, na čo tam 
sú. Práve som ostro zahol do prehľadnej ostrej zákruty 
a stále to bolo málo. Zatiaľ nemám predstavu, kde má 
to auto limity a aké sú. Na jednej strane Fiat Abarth 595 
Competizione na pomerne tvrdom podvozku nervózne 
poskakuje po zvlnenom asfalte a na druhej strane vždy 
podrží. Toto je skutočná škola šoférovania, kde výkon 
nehrá rolu. Hoci 160 koní v tisíckilovom aute robí svoje. 

V prístrojoch sa stratíte 
Verzia 595 Competizione dostala brzdy Brembo s prie-
merom 305 mm. Tomu zodpovedajú 17-palcové kolesá, 
obuté do pneumatík Bridgestone Potenza 205/40 R17. 
Cítiť najmä silné stabilizátory, ktoré dávajú podvozku 

vysokú tuhosť. Volant musím na zlom povrchu ostrej 
zákruty držať tak pevne, akoby malo auto na prednej hna-
nej náprave samosvorný diferenciál. Zatiaľ sa pri tomto 
výkone zaobíde bez neho, ale pri stále neodhalenom 
limite štvorcového podvozka mi vŕta v hlave, ako bude jaz-
diť na okruhu. Jedno je však strašné. Neprehľadné disp-
leje a zle viditeľné ručičky na prístrojoch. Zorientovať 
sa v naoko  malom svete prístrojového panela je veľmi 
ťažké a športovému autu to nesvedčí.  Testovaná a nab-
rúsená verzia dostala nedávno faceliftovaného nástupcu, 
ktorý má až 180 koní, viac doplnkov a ešte lepšie zrých-
lenie. Odchádzajúci model môžete kúpiť už len z druhej 
ruky a okrem radosti z jazdy bude mať časom zberateľ-
skú hodnotu.

autotest
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Život na jeden
nádych

naďa  
DaaBouSováDaaBouSová

Je mladá a mimoriadne talentovaná. Darí sa jej vyhrávať 
nielen národné, ale aj medzinárodné súťaže. Chuť zlepšovať 
sa má neustále, aj preto sa dostala medzi finalistov 
grantového programu Talenty Novej Európy spoločnosti 
Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie.

tváre z obálky
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Finančná pomoc pre ambicióznu akvabelu nebola 
zbytočná. Medailová bilancia po udelení grantu 
je naozaj úctyhodná. Tri zlaté, dve strieborné  

a jedna bronzová medaila na slovenských a českých 
majstrovstvách. Pár týždňov dozadu prišiel najväčší 
športový úspech. Naďa Daabousová sa kvalifikovala 
na olympiádu do Ria.

Štýl & Elán: Veľa športovcov čaká celú večnosť, kým 
sa dostane na prvú olympiádu v živote. Ty máš len 19 
rokov. Uvedomuješ si, kam si sa kvalifikovala?
Naďa Daabousová: Áno, veľmi sa teším. Je to obrov-
ská šanca – nielen pre nás ako športovkyne, ale aj pre 
Slovensko. Kvalifikovať sa na olympiádu nie je ľahké. 
Ale naplno si to uvedomím, až keď tam naozaj budem. 

Š&E: Do Ria nejdeš sama, ale so svojou kolegyňou, 
Jankou Labáthovou. Ako vyzerá príprava vášho dua 
na OH? Ste synchronizované aj mimo vodu? Predsa 
len je od teba o dosť staršia…
N. D.: S Jankou si napriek vekovému rozdielu veľmi 
dobre rozumieme. Tvrdo makáme a sme pripravené 
podať na OH náš životný výkon.

Š&E: Slovensko bude na olympijských hrách zastú-
pené v synchronizovanom plávaní po dlhých 12 
rokoch. Predtým nás reprezentovali na OH v Aténach 
v roku 2004 Veronika Feriancová-Strapeková s 
Katarínou Havlíkovou. Máte v úmysle sa s nimi poroz-
právať, nechať si poradiť? 
N. D.: S Veronikou a Katkou sa poznáme. Určite si 
necháme poradiť. Máme však výhodu, ich bývalá tré-
nerka, s ktorou sa dostali do Atén, nám robí koučing. 
Máme tak informácie z prvej ruky. 

Š&E: Vraj ste sa do Ria kvalifikovali, lebo ste zvládli 
smrteľnú kombináciu tretej a štvrtej stojky. Čo to zna-
mená pre laika?
N. D.: Sú to technicky najťažšie prvky v našej zostave. 
Nachádzajú sa približne v druhej tretine času, čo býva 
väčšinou takzvaný bod zlomu. Je to ten bod, kedy 
začínajú odumierať končatiny a dochádzať kyslík.

Š&E: Veľa športovcov je vraj poverčivých. Berú si 
do Ria amulety, chodia k veštcom. Ako sa na svoj 
výkon pripravuješ ty? A vieš zaspievať celú slovenskú 
hymnu, ak by bolo treba?
N. D.: Poverčivá nie som. Určite tu hrá aj šťastie svoju 
rolu, ale ja nám verím, pretože sme tvrdo makali 
a idem tam predviesť to najlepšie, čo vo mne je. 
Umiestnenie pre mňa nie je až také podstatné, hlavne 
aby som bola spokojná s výkonom. Hymnu, samo-
zrejme, ovládam. (Smiech.)

Š&E: Akvabely sú pre mnohých trochu záhadné špor-
tovkyne. Podľa čoho sa vlastne hodnotí vaše vystúpe-
nie, tanec… Majú rozhodcovia vo vode kamery? 
N. D.: Kamery sú všade, ale iba pre televízny prenos, 
aby to bolo pre diváka pútavé. Rozhodcovia ich nepo-
užívajú. Hodnotí sa obtiažnosť zostavy, umelecký 
dojem, prevedenie a v technickej zostave aj povinné 
elementy.

VIZITKA
Naďa Daabousová sa narodila 15. januára 1997  

v Bratislave. Patrí medzi naše najúspešnejšie akvabely. 

Na majstrovstvách Európy juniorov v Poznani skončila na 

8. mieste, patrí jej aj 11. priečka na majstrovstvách sveta 

juniorov v Helsinkách v sóle a 3. miesto na kvalifikácii na 

prvé Európske OH v Istanbule. K tomu treba pripočítať ďal-

šie umiestnenie na Európskych OH v Baku v sóle a aktu-

álne čerstvú kvalifikáciu na OH 2016 v Riu de Janeiro  

v duete. Na konte má desiatku medailových pozícií na slo-

venských pretekoch. Miluje prírodu, cestovanie, knihy.  

A jej životné motto? „Robím všetko, čo je v mojich silách, 

aby som bola lepšia ako včera a idem si za svojím cieľom.“
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Š&E: Čoskoro končíš strednú školu. Máš posunutú 
maturitu. Vraj by si chcela ďalej študovať medicínu. 
Na akom oddelení budeme potom hľadať MUDr. Naďu 
Daabousovú?
N. D.: Ešte nie som rozhodnutá. Rozmýšľam nad špor-
tovou medicínou a pediatriou.

Š&E: Je leto, chodíme na kúpaliská, k moru. Už si nie-
koho „zbalila“ predvádzaním sa vo vode? A dokázal by 
teba upútať niekto, kto nevie plávať? 
N. D.: Haha, na kúpalisku maximálne ležím a keď mi 
je príliš teplo, tak sa namočím. Ale nejako tam „cvi-
čiť“,  to mi príde tak trocha trápne. Vedieť plávať je 
dôležité, môže vám to zachrániť život, alebo vy nie-
komu inému. 

Š&E: Aké iné letné športy ťa ešte bavia? Pozrieš si ich 
v Riu? A budeš tam mať čas na potulky po meste?
N. D.: Mám rada beh, cyklistiku, klasické pláva-
nie. Určite si chcem na olympijských hrách pozrieť 
atletiku, plávanie, vodné pólo a gymnastiku. Času 
budeme mať dosť a plánujem sa pozrieť všade, kde 
sa len bude dať. Už len kvôli tej atmosfére.

Barbora Drabková

Naďu Daabousovú sme obliekli do kolekcie značky  

F&F jar-leto 2016. • Viac na www.F-F.com

Š&E: Súťažila si v minulosti aj vo voľnom programe 
sólistiek. Prečo si to zmenila? Už si nechcela plávať  
v bazéne sama?
N. D.: Zmenila som to, lebo sólo nie je olympijská 
disciplína.

Š&E: Mnohí si myslia, že akvabela je to isté ako kla-
sická plavkyňa. Máte zvládnuté všetky plavecké štýly? 
Dala by si 50 m motýlika ako mladá Moravcová? 
Koľko vydržíš najdlhšie pod hladinou nedýchať?
N. D.: Neviem, čas si nemeriame, ale 50 m bez dychu 
preplávam v pohodičke. Samozrejme, ovládame 
všetky plavecké štýly, ale naša technika a časy nie sú 
také dobré, ako majú plavci.

Š&E: Synchronizované plávanie je vlastne tanec  
vo vode. Si dobrá tanečníčka aj na súši?
N. D.: Vôbec nie. (Smiech) Na parkete som tak tro-
cha drevo. Mimo vody sa dosť hanbím tancovať na 
verejnosti. 

Š&E: Stále si vo vode. Keď nemáš tréningy, tak máš 
sústredenia. Všade chodíš s mokrými vlasmi. Aj na 
naše fotenie si prišla „zmoknutá“. Neprekáža ti to? 
N. D.: Ani nie. Vodu mám rada a človek si po čase 
zvykne, už to ani nevnímam.

Š&E: Nakoľko postihol šport aj tvoj súkromný život? 
Kupuješ si iba vode odolné šminky? Máš mániu v naku-
povaní plaviek? Priznaj sa, koľko ich máš doma v skrini?
N. D.: Šminky si nekupujem, lebo sa nemaľujem. Som 
na to príliš grambľavá a lenivá. Na druhej strane,  
v nakupovaní plaviek som tak trocha maniak. Ale 
každý plavec, hlavne akvabela, ich má myslím veľa.  
U mňa by sa takých pätnásť kusov určite našlo.

tváre z obálky
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S EVOXOM 
HMYZ NEMÁ ŠANCU

V aka kvapaline do ostrekova ov
EVOX zažijete bezpe nejšiu jazdu 
s dokonale istým sklom.
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letná roadshow

Skvelé miesto na oddych
V auguste a septembri roadshow pokračuje  
a Slovnaft rozbalí oddychovú zónu na festivale 
Grape, dvoch motoristických podujatiach a na 
leteckých dňoch. Čaká vás tam príjemné pros-
tredie s wifi, dobroty z Fresh Corner, povestnom 
svojou výbornou kávou a osviežujúce ovocné 
smoothies.  

Koleso šťastia
Pre deti bude v oddychovej zóne pripravený ská-
kací hrad, dospelí si môžu vyskúšať simulátor pre-
vrátenia sa v aute a na ozajstných fanúšikov adre-
nalínu čaká atrakcia s názvom „Ľudský prak“.  
Kto priamo na akcii navštívi našu Slovnaft „letnú 
pobočku“ a nakúpi v predajni najmenej za 5 €, 
točí kolesom šťastia. Vyhráva každý. 

Plus 100 bonusových bodov
Ak ste členom BONUS klubu, potešíme vás špeci-
álnou ponukou - kupónmi, s ktorými môžete získať 
až 100 bonusových bodov naviac pri tankovaní 
prémiových EVO palív na ktorejkoľvek čerpacej 
stanici Slovnaft na území Slovenska.

SlovnaftuSlovnaftuSlovnaftu
leto  patrí zábave. Slovnaft vzal toto heslo doslovne a vyrazil 
na letnú roadshow. v premiére si mohli užiť relax a zábavu  
v stánku Slovnaftu v júli návštevníci piešťanského topfestu. 

Pozrite si, ako to vyzeralo  

v stánku Slovnaftu na júlovom 

Topfeste

Nájdete nás na týchto podujatiach:•  12. 8. – 13. 8. – Grape, Letisko Piešťany•   20. 8. – 21. 8. – Veľká cena SR,  
Orechová Potôň 

•   27. 8. – 28. 8. – Medzinárodné letecké dni SIAF 2016, Letisko Sliač 
•  1. 9. – 3. 9. – Motofest Komoča

na domácej pôde
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 unikátny dizajn, 
zelené technológie

Čerpačka so zelenou strechou
Čerpaciu stanicu ozvláštni  najmä  originálne  
riešené  membránové prestrešenie s výraznou kovo-
vou konštrukciou. Pri výstavbe predajne sa taktiež 
použije viacero úsporných technológií. Vykurovaná 
bude prostredníctvom tepelného čerpadla, keď sa 
odobratá voda z podložia použije na vykurovanie  
a chladenie a následne sa vráti späť do podzem-
ných vôd. Strechu zas pokryje zeleň, ktorá má nielen 
estetický, ale aj kologický prínos. Zeleň na streche je 
navrhnutá zo suchomilných tráv, ktoré sú nenáročné 
na starostlivosť a údržbu.

Súčasť nového “srdca” Bratislavy
Čerpacia stanica sa stane súčasťou priestoru medzi 
nákupným centrom Eurovea, komplexom Panorama 
City a lokalitou Mlynské Nivy. „Naším zámerom bolo, 
aby sa unikátne riešená čerpacia stanica Slovnaft 
stala prirodzenou súčasťou jednej z najdynamickejšie 
sa rozvíjajúcich častí Bratislavy. Pri jej výstavbe pou-
žijeme viaceré moderné technológie, ktoré nie sú pre 
čerpacie stanice štandardom,“ povedala riaditeľka 
Maloobchodu Slovnaft Tímea Reicher.

Palivá aj Fresh Corner
Čerpacia stanica by mala byť vybudovaná do konca 
tohto roka a sprevádzkovaná v úvode roka 2017. 
Motoristom ponúkne kompletný sortiment aditivo-
vaných palív vrátane LPG a doplnkové služby. V inte-
riéri čerpacej stanice nájdu zákazníci ponuku občer-
stvenia Fresh Corner s výberovou kávou a čerstvými 
bagetami.

Stopy histórie
Nová čerpacia stanica bude stáť vedľa Apollo klubu 
– štýlovej budovy z úvodu 20. storočia. Tá je spojená 
práve s rafinérskym priemyslom. V minulosti v nej síd-
lilo riaditeľstvo prvej bratislavskej rafinérie Apollo, pred-
chodkyne Slovnaftu. Historická budova so záhradou 
je prístupná verejnosti a je z nej pekný výhľad na most 
Apollo, pomenovaný práve po bratislavskej rafinérii.

V modernej bratislavskej administratívno-obchodnej štvrti pri  
Dunaji čoskoro vyrastie nevšedná stavba.  Nová čerpacia stanica 
Slovnaft bude mať unikátny dizaj a využije zelené technológie.  
Navrhla  ju architektonická kancelária ALEXY & ALEXY.
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viva sua paixão. Ži svoju vášeň. už samotné 
motto letnej olympiády 2016 naznačuje,  
že návštevníci 31. olympijských hier  
v rio de Janeiru zažijú povestný brazílsky 
temperament a lásku k športu. organizátori 
veria, že táto vášeň vydrží od úvodného 
ceremoniálu hier 5. augusta až do  
záveru 21. augusta.

Druhé najväčšie mesto Brazílie, Rio de Janeiro 
so 6,5 miliónmi obyvateľov, pri hlasovaní 
Medzinárodného olympijského výboru  

v Kodani v roku 2009 predbehlo svojich rivalov a zís-
kalo právo usporiadať olympijské hry. Ďalší uchád-
zači, Madrid, Tokio a Chicago, odišli s prázdnou.  
V minulosti sa o usporiadanie olympijských hier uchá-
dzali rôzne mestá Južnej Ameriky celkovo osemkrát, 
avšak bez úspechu. Podarilo sa to až Brazílii v 21. 
storočí. Príprava hier nebola bez problémov. Podobne 
ako v Aténach v roku 2004, ani v Riu nebola väč-
šina objektov, ktoré majú byť dejiskom zápolenia, 
dokončená načas a za očakávaniami zaostával aj roz-
voj dopravy. V Aténach nakoniec na poslednú chvíľu 

všetko vyriešili – a rovnako aj v Riu. Pri zlepšovaní 
dopravnej infraštruktúry urobili organizá-

tori rázne kroky a zvlášť si dali záležať na 
bezpečnosti v mestách. Dramatickým 

problémom by nemal byť ani vírus 
Zika. Najlepšou prevenciou je chlad-
nejšie počasie a v Brazílii panuje  

v čase konania olympiády zima  
s nízkou aktivitou komárov 

rozširujúcich vírusové 
ochorenie. 

Tradičné športové disciplíny,  
nové hviezdy
Brazílčania napriek počiatočným ťažkostiam veria, 
že to bude olympiáda dobrej nálady, tanca a zdieľa-
nej radosti. Tieto tri aspekty brazílskeho života sa pre-
mietli aj do otváracieho ceremoniálu na svetoznámom 
štadióne Maracan. Pre lepšiu dostupnosť sa špor-
tové centrá  koncentrujú do štyroch obvodov mesta. 
Okrem štadióna Maracan a jeho okolia sú olympij-
ské areály v blízkosti pláží Copacabana a Barra, a tiež 
vo štvrti Deodoro. Organizátori sa snažili využiť jedi-
nečné danosti mesta. Zápasy plážového volejbalu sa 
odohrajú samozrejme na pláži Copacabana, kajakári 
a veslári budú súťažiť pod sochou Ježiša Krista, na 
atraktívnom jazere Rodrigo de Freitas. 

dopravnej infraštruktúry urobili organizá
tori rázne kroky a zvlášť si dali záležať na 

bezpečnosti v mestách. 

rganizátori 

Rio, šport,Rio,
vášeň

s nízkou aktivitou komárov 
rozširujúcich vírusové 

ochorenie. 

rio 2016
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V programe sú okrem tradičných disciplín aj dve staro-
nové – golf a rugby. V golfe sa naposledy súťažilo na 
olympiáde v roku 1904 a rugby bolo v rozpise olympij-
ských disciplín naposledy v roku 1924. Okruh športo-
vých hviezd sa rozšíril aj o profesionálnych boxerov. 
Najväčšiu pozornosť bude isto priťahovať žiarivá 
hviezda olympiády, americký plavec Michael Phelps. 
Najúspešnejší olympionik všetkých čias sa vracia, aby 
si doterajšiu zbierku 18 zlatých medailí rozšíril o ďal-
šie. Ako ho ovplyvní skutočnosť, že na nátlak americ-
kých médií sa všetky finále plaveckých súťaží usku-
točnia v neobvyklom miestnom čase medzi desiatou 
a dvanástou hodinou v noci (na Slovensku medzi  
treťou a piatou hodinou nadránom), sa uvidí až na 
mieste. 

RIO 2016 V ČÍSLACH

Maskoti hudobníci
Na logu olympijských hier, ktoré zvíťazilo spomedzi 
139 finálových návrhov, sú tri figúrky v brazílskych 
národných farbách (žltá, modrá a zelená), vytvárajúce 
jednu z dominánt Ria, známy vrch Cukrová homoľa. 
Mená dvoch maskotov vybrali športoví fanúšikovia. 
Dušu olympijskej Brazílie reprezentuje Vinicius 
(slávny hudobník Vinicius de Moraes z minulého 
storočia), kým paparympiádu, ktorá sa bude konať  
v septembri, zastupuje Tom, pomenovaný podľa 
autora svetového hitu The Girl from Ipanema, Toma 
Jobina. Prvý z maskotov bol inšpirovaný bohatou 
faunou krajiny, kým druhý pestrou flórou.

Olympijské hry sa konajú v šiestich mestách, 
futbalové zápasy sa okrem Ria odohrajú v 
mestách Brazília, Belo Horizonte, Manaus, 
Salvador a S o Paulo.

olympijských 
štadiónov  
– na toľkých 
dejiskách súťa-
žia športovci

milióna vstupeniek je pri-

pravených pre návštevníkov

rokov – golf 
sa vrátil na 
olympijské 
hry po vyše 
storočí

38
6

7,5

112

bude pracovať pre olympiádu počas podujatia

130000 ľudí

25000 tenisových loptičiek

1,23 miliardy dolárov
sa použije na súťažiach a tréningoch

315 koní bude štartovať na olympiáde  
(v parkúrovej jazde a päťboji)

zaplatila televízna spoločnosť NBC za právo  
vysielať olympiádu v USA

10 500 000 000
dolárov – na túto sumu teraz odhadujú náklady spo-

jené s organizáciou hier, čo výrazne prevyšuje pôvodne 
plánovaný 8-miliardový rozpočet

10500
športovcov

Maskot Vinicius bol 
inšpirovaný bohatou 
faunou krajiny, 
kým postava Toma 
pestrou flórou

306
zlatých medailí
si rozdelia víťazi počas 
olympiády súťaží na olympiáde

rio 2016
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Dedina, aká nemá páru

Olympijská dedina za 710 miliónov eur je najväčšou 
investíciou do tohto druhu olympijskej vybavenosti  
v celej histórii hier. V Riu očakáva športovcov a ich ofi-
ciálny sprievod celkovo 31 sedemnásťposchodových 
budov a v klimatizovaných izbách je možné ubytovať cel-
kovo 18-tisíc osôb. Prísne stráženú olympijskú dedinu 
prevádzkuje 13-tisícový personál. Okrem banky, pošty 
a multikultúrneho duchovného centra sú tam samo-
zrejme kaviarne, telocvične a centrá prvej pomoci. Paralympiáda  

v septembri
Paralympijské hry sa uskutočnia na 
začiatku brazílskej jari od 7. do 18. 
septembra. Paralympici budú súťažiť na 21 rôznych 
miestach a v 528 disciplínach. Z olympijských športov  
sú v programe paralympiády tri špeciálne – guľový  
šport boccia, loptová hra pre nevidomých goalball  
a silový trojboj (powerlifting), kým vo futbale odohrajú 
zápasy päť- a sedemčlenné mužstvá. V Brazílii sa medzi 
športové disciplíny dostala už aj kanoistika a triatlon. 
Rekord v návštevnosti spred štyroch rokov – v Londýne 
súťažilo 4302 športovcov a predalo sa 2,3 milióna 
vstupeniek – bude zrejme prekonaný.

nielen získať, ale aj nosiť  
ju je ťažké

Celkovo 2488 zlatých, strieborných  
a bronzových medailí bude najťažších 
v histórii olympijských hier. Medaily 
s priemerom 8,5 cm majú hmotnosť 
500 gramov, teda o 100 gramov viac, 
než pred štyrmi rokmi v Londýne. Na 
jednej strane majú logo olympiády, päť 
prelínajúcich sa kruhov a okolo nich 
vavrínový veniec, kým na druhej strane  
je znázornená grécka bohyňa Niké a za 
ňou štadión Panathinaiko a Akropola. 
V 2642 paralympijských medailách 
opatrených Braillovým písmom je 
špeciálne zariadenie, ktoré pri potriasaní 
medailami vydáva zvukový signál. Vďaka 
nemu aj zrakovo postihnutí športovci 
vedia, akú medailu držia v rukách.

Šance slovenských športovcov
Slovenská olympijská delegácia si pred štyrmi 
rokmi v Londýne nevybojovala žiadnu zlatú medailu, 
ale súčasná slovenská výprava vyzerá nádejne. 
Ašpirantmi na zlato sú hlavne kajakári a kanoisti, 
predovšetkým aktuálni majstri sveta, štvorka muž-
ských kajakárov na tichej vode (Tibor Linka, Denis 
Myšák, Juraj Tarr a Erik Vlček). Na divokej vode 
budú miešať medailové karty kanoista Matej Beňuš 
a bratia Škantárovci, Ladislav a Peter (duo kanois-
tov). Prekvapením by neboli ani najvyššie medailové 
umiestnenia famózneho cyklistu Petra Sagana  
a chodca Mateja Tótha (50 km). Oboch zdobí titul  
majstrov sveta z roku 2015. Zo štyroch športovcov, 
ktorí si priniesli medailu z olympiády v Londýne, je  
v olympijskej výprave zastúpená len reprezentantka  
v streleckej disciplíne skeet, Danka Barteková.

Aquacentrum Maria Lenk bude dejiskom súťaží 
v disciplínach vodné pólo, skoky do vody  
a akvabely.

rio 2016
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Šport v uplynulých rokoch razantne vstúpil  
aj do sveta módy, aby zmenil náš pohľad na ideál 

fyzickej krásy a prinútil nás zaradiť do svojho 
šatníka čo najviac športových odevov. Nie je 
to na škodu, pretože výrobcovia športového 

oblečenia. produkujú príťažlivé farebné 
kolekcie, ktoré si môžeme bez váhania 

obliecť aj mimo posilňovne. 7

6

Šatník športových 
nadšencov

1.

7.

9.

8.
10.

1. Telový balzam l’Occitane 2.  Parfum 30 ml Missoni EDT/Marionnaud 3. Fľaška Oysho 4. Matrac na jógu OYSHO  

5. Top Adidas/Players Room 6.  Bunda Mango 7. Legíny Calzedonia 8. Náramkové hodinky IceWatch/SyamSilver 9. Športová obuv Adidas/Players Room  

10. Športová taška Emporio Armani/Players Room

7

6

6.

2.

5.
4.

3.

móda
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Šatník mužov v minulom storočí podstúpil menej 
radikálne zmeny než u žien. Základným kritériom bolo 

vždy pohodlie, a tak sú to práve muži, komu športová 
móda robí radosť.  Aj tu si treba dávať pozor  

na farebný súlad, ale ako doplnok k oblečeniu bohato stačí 
pekne vypracované svalstvo.

Objav v sebe 
športovca

2.

4.

5.

3.

9.
11.

7.
8.

1.

4.

5.

1. Tričko H&M 2. Športová taška Zara 3. Bluetoothové sluchátka Sony 4. Bermudy O’Neill 5. Opasok Helly Hansen  

6. Držadlo na smartfón alebo k MP3 na ruky H&M 7. Parfum 50 ml Calvin Klein CK2 EDT/Marionnaud 8. Pleťový krém 30 ml Vichy  

9. Športová obuv Nike/BP Shop  10. Basebalová čiapka  O’Neill 11. Kolieskové korčule FILA

6.

10.

móda
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z hlavného mesta samby 
kreolská kuchyňa

kde sa pestuje exotické korenie a dozrieva južné 
ovocie, tam je aj miestna kuchyňa voňavá a pestrá. 
Pre nás sú však jej chute veľmi vzdialené a neobvyklé. 
nechajme sa inšpirovať a okúsme čaro pikantnej  
a vášnivej Južnej ameriky.

gastronómia
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Suroviny: 2 avokáda, 1 veľké zrelé mango, 1 PL medu, 2 PL olivového 
alebo orechového oleja, 2 PL citrónovej šťavy, čerstvo pomleté farebné 
korenie, morská soľ, čerstvý koriander.korenie, morská soľ, čerstvý koriander.

Avokádový šalát s mangom
Príprava:
1) Avokádo a mango ošúpeme a pokrájame na tenké plátky. 2) Na dresing vymie-
šame do hladka citrónovú šťavu, olivový olej a med, potom osolíme a okoreníme 
čerstvo pomletým farebným korením. Ovocie opatrne premiešame a prilejeme 
sladký dresing. 3) Šalát dajme pred servírovaním do chladu a pred podávaním ho 
môžeme ozdobiť čerstvými koriandrovými lístkami. Počas letných večerov môžeme 
šalát jesť aj samotný – ak práve chystáme čerstvo upečené alebo grilované mäso, 
ku ktorému ho použijeme ako prílohu.

Tip Š&E: Ak chceme, aby bol tento chod ozaj brazílsky, zaobstarajme 
si palmovú konzervu, v ktorej sú výhonky brazílskej kráľovskej palmy. 
Pokrájajme ich na tenké plátky a zamiešame medzi ostatné ovocie. 
Nič nepokazíme ani pridaním niekoľkých kusov ananásových kociek.

Info Š&E: Empanados môžeme kombinovať donekonečna  
a skúsenejší môžu pripraviť aj rôzne korenené plnky.

Empanadas s kuracím mäsom
Príprava: 

1) Zmiesením surovín pripravíme cesto a na hodinu uložíme do chladničky. 2) Za ten čas  
pripravíme plnku. Okorenené kurča prekryjeme a pečieme v rúre do mäkka cca 40 minút pri 
teplote 220°C. 3) Cibuľu podusíme v hrnci, pridáme korenie a papriku pokrájanú na kocky.  

4) Upečené kurča rozkrájame na malé kúsky, podusíme spolu s paprikou a cibuľou, pridáme 
paradajkový pretlak a oba druhy syra. 5) Potom cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske na  

1 mm hrúbku. Vypichujeme z neho kruhy s priemerom 10 až 15 cm, na ktorých okraje uložíme 
za 1 čajovú lyžičku plnky. Druhú polovicu potrieme rozšľahaným vajcom a preložíme do pol-

kruhu. 6) Kraje polkruhov postláčame a potrieme vajíčkom, aby boli pekne červené. Na plechu 
vystlanom papierom na pečenie pečieme asi 20 minút pri teplote 180°C do zlatej farby.

Suroviny: na cesto: 500 g múky, 200 g masla, 2 vajcia, 1,5 dl vody, 1 ČL soli, pol ČL 
cukru, 1 PL octu.  Na plnku: 2 väčšie celé kuracie stehná, 1 cibuľa, 1 strúčik cesnaku,  

1 kalifornská paprika, 1 PL paradajkového pretlaku, soľ, korenie, trocha rímskej rasce, 
120 g taveného syra, 150 g tvrdého strúhaného syra, maslo o veľkosti orecha.

Info Š&E: Nemýľme si vôňovec citrónový – citrónovú trávu s domácou 
medovkou lekárskou. Mladá, hrubšia časť rastliny je základnou surovinou 
curry. Ak by vyschla, pred použitím ju namočte do vody.

Kukuričná polievka s kuracím mäsom
Príprava:
1) Kukuricu umyjeme a zrná odrežeme z klásku pomocou ostrého noža. 2) V hrnci roztopíme 
maslo, pridáme cibuľu pokrájanú na kocky a podusíme. 3) Zemiaky ošúpeme, pokrájame na 
menšie kocky a spolu s jalape ou a kukuricou pridáme k cibuli. 4) Po 5 minútach praženia vlo-
žíme do hrnca aj kuracie mäso pokrájané na kocky a prilejeme 5 dl vody alebo kuracej základ-
nej šťavy. Necháme zovrieť. 5) Pridáme mlieko, soľ, čierne korenie a citrónovú trávu vcelku – 
tú neskoršie vyberieme z polievky a použijeme na zdobenie . 6) Polievku varíme pomaličky, pri 
nízkej teplote. Keď všetko zmäkne, dve tretiny rozmixujeme a zmiešame znovu dokopy – takto 
bude polievka bohatá a krémová.

Suroviny: 3 mladé kukurice, 1 cibuľa, 2 stredne veľké zemiaky, 250 g kuracieho 
mäsa, 5 dl mlieka, maslo o veľkosti orecha, pol papriky jalape o bez semienok, soľ, 
čerstvo mleté čierne korenie, zopár kúskov citrónovej trávy.

gastronómia
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Suroviny:  
5 cl Cachaçy 
(alkoholický nápoj 
vyrobený z cukrovej 
trstiny), 1 zelený 
citrón, 2 PL hnedého 
cukru, zelený citrón 
na ozdobenie.

Brazílske ragú z čiernej fazule 
– Feijoada
Príprava:
1) Cibuľu očistíme, pokrájame a podusíme v hlbokom hrnci. 2) Na cibuľu nasypeme sla-
ninu pokrájanú na prúžky a pridáme mäso pokrájané na kocky. Počkáme, kým sa kocky 
opražia z každej strany a potom okoreníme bobkovým listom, soľou a čiernym korením. 
3) Ak sme si zvolili fazuľu z konzervy, odlejme z nej šťavu a pridajme k mäsu. Prilejeme 
2 až 3 decilitre vody a varíme na miernom ohni, kým nemá krémovú konzistenciu. Ak je 
to potrebné, odparenú vodu doplníme a jemne miešame. 4) Podávame s pomarančom 
– ako zvyknú Brazílčania – a jazmínovou ryžou.

Suroviny: 300 g bravčovej krkovičky, 100 g slaniny bacon, 1 cibuľa,  
4 strúčiky cesnaku, 200 g čiernej fazule, 200 g červenej fazule, 1 pomaranč, 

bobkový list, soľ, čerstvo pomleté čierne korenie, voda, olivový olej.

Suroviny:  
120 g tapiokových 
guličiek, 3 dl vody, 

4 dl kokosového 
mlieka, 1 vanilková 

tyčinka, 1 mango, 
šťava z 1 zeleného 

citrónu.

Tip Š&E: Ak túžite po spestrení, pridajte do hrnca k fazuli aj mrkvu, 
kapustu, či paradajky. V pôvodnom recepte je toto výživné jedlo 

obohatené aj klobásou a inými údeninami.

Koktail Caipirinha 
Príprava: 
1) Na jeden pohár koktailu pokrájame zelený citrón na 
prúžky, vložíme do shakera a posypeme hnedým cukrom. 
2) Všetko dobre postláčame drevenou paličkou alebo 
rúčkou varechy a miešame dovtedy, kým sa cukor neroz-
topí. 3) Pohár naplníme kúskami ľadu, nalejeme Cachaçu 
a zatrasieme. Koktail prelejeme do koktailových pohárov 
a servírujeme s čerstvým ľadom a so slamkou. Caipirinha 
je národným nápojom Brazílčanov, ktoré odporúčame piť 
radšej po jedle. Info Š&E: Tapioka je sama osebe bez chuti, ale pri varení 

vsiakne chuťové látky, stane sa gélovou a priehľadnou. 
Môžeme experimentovať aj s mliekom, kokosovým mliekom, 
škoricou či karamelom, ale môžeme ju vyskúšať aj pri 
zahusťovaní omáčok či polievok.

Koktail Caipirinha 

Tapiokový puding  
s mangom
Príprava: 
1) Tapioku namočíme zhruba na dvadsať minút do dvojnásobného 
množstva vlažnej vody. 2) Potom začneme ohrievať, pridáme 
vanilku a kokosové mlieko. Varíme, kým zhustne ako puding. 
Guličky musia byť sklovité a musia zmäknúť. 3) Pripravíme man-
gové pyré tak, že dužinu manga zmiešame so šťavou zeleného 
citrónu pomocou tyčového mixéra. 4) Puding nadávkujeme do 
pekných sklenených pohárov a po schladení môžeme servírovať 
ozdobené lístkami mäty, pistáciami či zaujímavým korením. Čaro 
pudingu je však v jeho jednoduchosti a ľahkosti.

gastronómia
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augustový 
výber

Vrchol
letnej sezóny

festivalLodenica 2016 
Piešťany, 25. – 27. 8. 2016

Festival venovaný nielen country a folkovej hudbe 
sa koná od roku 1999, tradične vždy počas posled-
ného augustového víkendu. Najväčšia akcia svojho 

druhu na Slovensku, s programom vždy plným zvuč-
ných mien. Tohto roku to bude legendárny srbský reži-

sér, scenárista, producent, herec a muzikant Emir 
Kusturica so svojím orchestrom, svetoznáma folková 
smršť z Petrohradu Otava Yo, slávni škótski Middle of 

the Road, fenomenálny Čechomor, Nedvědovci, IMT 
Smile a celý rad ďalších regionálnych hviezd.

www.ticketportal.sk

Uprising Reggae Festival
Bratislava, 26. – 27. 8. 2016

Letný festival, ktorý je dôkazom, že aj akcia postavená na menšinovom 
žánri sa môže zaradiť medzi top prázdninové podujatia v strednej Európe. 
Každoročne priláka zástupy turistov a hudobných fanúšikov zo Slovenska  
i všetkých okolitých krajín. Vraví sa, že kto ho raz zažil, celý rok čaká na 
pokračovanie. Štyri hudobné pódiá, cinema zóna, množstvo workshopov  
a atrakcií, kulinárske špeciality, ale aj kúpanie či vodné športy – a samo-
zrejme, plno svetových a domácich hudobných osobností.
www.ticketportal.sk

Ï

Ï

udalosť

humor
Kremnické gagy

Kremnica, 26. – 28. 8. 2016

Európsky festival humoru a satiry, 36. ročník jedinečnej prehliadky 
humoru, nezávislej satiry a recesie, ktorá bola v roku 2015 zaradená 

medzi top európske festivaly a poctená prestížnou značkou EFFE Label.  
Už tradične sa koncom augusta na 13 pódiách predstavia takmer tri stovky 
úspešných divadelníkov, hudobníkov, bábkarov, výtvarníkov, mímov, taneč-
níkov, klaunov, recitátorov a pouličných umelcov z celej Európy, aby pripra-

vili bohatý program návštevníkom všetkých vekových kategórií.
www.gagy.eu

udalosť
Motozraz Sveta 
motocyklov 
Zemplínska Šírava, 18. – 21. 8. 2016

Chvíľa, keď na východ republiky každoročne 
zamieria tisícky motorkárov zo Slovenska 
i ďalších krajín celej Európy, aby zažili tra-
dičný vrchol sezóny. Okrúhly 15. ročník 
bude jednou veľkou párty, pričom to rovno 
odpálime na plný plyn – hneď v prvý deň 
motozrazu vystúpi škótska rocková legenda 
Nazareth. Starším túto kapelu nemusíme 
predstavovať, ale aj mladšia generácia 
iste pozná rockové balady ako Dream on či 
Love Hurts. Na Šírave teda bude tento rok 
poriadna rocková metelica!
www.motozraz.sk

kultúra

26  | štýl&elán | august 2016



hudba
Sisa Feher & Fehero Rocher:

Cirrus
Slnko Records

Pozoruhodný album, z ktorého 
cítiť mladícku nespútanosť aj 

hudobnú dospelosť. Sisa Fehérová, 
zocelená množstvom improvizácií  

v londýnskych kluboch, zložila a nahrala 
osem skladieb v angličtine a zvyšných päť pes-

ničiek sú slovenské ľudovky v jazzovo-blueso-
vých aranžmánoch.

hudba
Sisa Feher & Fehero 

Pozoruhodný album, z ktorého 
cítiť mladícku nespútanosť aj 

hudobnú dospelosť. 
zocelená množstvom improvizácií 

v londýnskych kluboch, zložila a nahrala 
osem skladieb v angličtine a zvyšných päť pes

9

Adriana Kučerová:
Songs

Divyd

Pokračovateľka slávnej tradície slovenských sopra-
nistiek ako Lucia Popp, Edita Gruberová či Ľubica 

Vargicová prichádza s debutovým CD. Nájdeme na 
ňom zaujímavý výber z piesní Bélu Bartóka, Leoša 
Janáčka, Bohuslava Martinů a Eugena Suchoňa so 

slovenskými textami. 

DvD
Vojtech 

BONTONFILM

Tragikomédia o kríze stredného veku. 
Vojtech (Matej Landl) sa s odchodom 

manželky vyrovnáva tak, že sa pred 
okolím tvári, že zomrela – lenže ona 

pracuje oproti v samoobsluhe. Vojtech 
sa napokon rozhodne zabojovať  

o srdce svojej vyvolenej. Alebo je tých 
vyvolených viac?

Boj o Hodvábnu cestu
BONTONFILM 

Jackie Chan, John Cusack a Adrien 
Brody v monumentálnom príbehu  
z rímskych čias, ktorý sa dočkal ohrom-
ného úspechu na domácej pôde v Číne 
a teraz vo veľkom štýle dorazil aj na 
Západ. Cisár Tiberius prichádza s obrov-
skou armádou prisvojiť si Hodvábnu 
cestu, narazí však na nečakaný odpor.

knihy
Katarína Páleníková:
Kúzlo osudu
Motýľ 

Veronike sa zdá, akoby okúzľu-
júceho Dominika poznala roky, 
ale tajomstvo z jeho minulosti jej 
uštedrí poriadnu ranu. Dostáva 
šancu na nový život, ale dokáže 
na Dominika zabudnúť? A dokáže 
zabudnúť on? Román s množstvom 
prekvapení a nečakaných rozuzlení.

Viktor Pelevin:
S.N.U.F.F
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Trefná fikcia súčasného rozloženia geopo-
litických síl, spoločenských deformácií  
a mechanizmov mediálneho zotročenia, 
ktoré prerástli až v náboženský obrad  
a v stereotyp, keď aj pornografia a smrť 
začínajú diváka nudiť. Dejom najsmelšieho  
z autorových diel sa prepletá pútavý  
príbeh lásky.

polku slovenských spisovateľov

refná fikcia súčasného rozloženia geopo-

ejom najsmelšieho 
 dokáže 

omán s množstvom 
prekvapení a nečakaných rozuzlení.

¿
¿

Adriana Kučerová:
9

Á

Á

film

ÁStrašidlá
Continental film 

Rodinná komédia plná fantázie a trikov, 
v ktorej sa stretáva svet nadprirodzených 

bytostí so svetom ľudí. Rodina strašidiel sa 
musí vysťahovať zo svojho domu, alebo začať 

platiť nájom, pracovať a chodiť do školy. 
Čakajú ich neuveriteľné dobrodružstvá, ktoré 

môžu zvládnuť len s veľkou dávkou svojich 
zázračných schopností a úprimnej lásky.

Dátum premiéry: 18. 8. 2016

kultúra

august 2016 | štýl&elán |  27



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. augusta 2016. Z úspešných riešiteľov marcovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Annu Jakubíkovú zo Svinnej, Helenu Michlíkovú z Dolného 
Kubína a Petra Pagáča z Púchova. Výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur.

krížovka

28  | štýl&elán | august 2016



Baran
21. marec – 20. apríl 

Barani majú vo všeobecnosti panovačné sklony, 
avšak v auguste sa to neprejaví v despotizme, ale 
v podnikaní odvážnych krokov. Aj vaše vzťahy s 
nepriateľským podtónom sa môžu obrátiť na priateľ-
stvo, ak budete otvorení iným názorom.

Býk
21. apríl – 20. máj 

Vo vašom súkromnom živote sa môžu vyskytovať 
scény zo žiarlivosti, avšak Býk je trpezlivý a opa-
trný, a preto do konca mesiaca vyjde najavo, že 
obavy boli zbytočné. Oveľa viac vás teraz vedú 
vaše vnútorné pocity, než myseľ.

Blíženci
21. máj – 21. jún 

Vždy ste sa aspoň platonicky zaujímali o vedu, a tak 
sa rozhodnete, že od jesene venujete svoj čas štú-
diu novej, zaujímavej a atraktívnej oblasti. Natrafíte 
pri tom na skvelých spoločníkov a jednu osobu, od 
ktorej sa skutočne oplatí niečo sa naučiť.

Rak
22. jún – 22. júl

Rak má zložitú dušu, pretože jeho srdce a rozum 
si často navzájom protirečia. Jeho nezávislosť 
je sprevádzaná trochou nesamostatnosti a jeho 
opatrnosť sa niekedy zmení na opovážlivosť – ale 
láska je silnejšia.

Lev
23. júl – 22. august 

Lev je veľkodušný a vždy je ochotný odpustiť men-
šie chyby či poklesok. Ak voči vám vaši blízki 
neprekročia určitú hranicu, neoplatí sa rozmýšľať 
o rozchodoch či rozvodoch. Buďte k sebe úprimní, 
občas každý spraví chybu.

Panna
23. august – 22. september 

Momentálne sa trochu viac sústreďujete na seba a 
svoje zdravie. Pre vašu osobnosť je charakteristické, 
že sa radi venujete iným, teraz si však vyhraďte viac 
času a energie len pre tých, ktorí si to naozaj zaslúžia. 

Váhy
23. september – 22. október 

Nie je vylúčené, že koncom leta dovolíte, aby vás oča-
rila osoba, ktorá si nezaslúži vašu dôveru. Našťastie 
včas zistíte, o čo tu v skutočnosti ide. Kratšie či dlhšie 
cestovanie vám pomôže napraviť sebavedomie.

Škorpión
23. október – 21. november 

V auguste budete trošku podráždení a môže sa stať, 
že to preženiete aj so svojimi sklonmi k hádkam, typic-
kým pre vaše znamenie. Venujte v auguste zopár dní 
oddychu, aby ste mohli vykročiť do jesene s jasnou 
hlavou a pokojnou dušou.

Strelec
22. november – 21. december

Cítite, že váš súkromný život je stabilný a od tohto 
presvedčenia vás neodradia ani menšie šarvátky. V 
dôsledku netrpezlivosti, charakteristickej pre Strelcov, 
si beriete na seba viac práce, než ste schopní zvlád-
nuť. Dávajte si na to pozor.

Kozorožec
22. december – 20. január 

Napriek tomu, že Kozorožci majú sklon k pesimizmu, 
toto leto považujú za nádherné. Vo vašom živote sa 
teraz môžu vyskytnúť menšie búrky v pravom, aj pre-
nesenom zmysle slova, ste však vo výbornej psychic-
kej forme a nič vám nepokazí dobrú náladu.

Vodnár
21. január – 19. február

Pre toto obdobie bude charakteristické prudké strie-
danie negatívnych a pozitívnych periód. Vaše sklony 
k izolácii môžu spôsobiť konflikty. Na prichádza-
júcu jeseň hľadíte s veľkými nádejami, pretože vám 
umožní, aby ste boli konečne sami sebou.

Ryby
20. február – 20. marec 

Predchádzajúce letné týždne boli pre vás príliš rušné, 
a hoci sú pre Ryby príznačné hedonistické črty, nemr-
hajte príliš energiou. V auguste máte šancu obja-
viť svet pokoja a ticha. Dokonca sa môže stať, že sa 
dáte na meditáciu.

Letné dni teraz plynú pokojnejšie, a tak sa oplatí zaoberať 
vecami, na ktoré počas roka nebol čas. Ak sa vám podarí 
premyslieť si a vyriešiť veci, ktoré ste už dávno odkladali, 
budete sa cítiť oveľa lepšie a uvoľnenejšie. 

Augustové
spomalenie Barack  

Obama  
04.08.1961

Kylie  
Jenner  
10.08.1997

Madonna 
 
15.08.1958

Antonio  
Banderas  
09.08.1960

horoskop
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štefan Svitko

Špičkové podujatie prinesie poriadnu dávku 
adrenalínu. Na kopci v Porúbke pri Žiline  
sa 24. septembra 2016 ukáže, kto má na-

trénované a kto zvolil najlepšiu techniku. 

Šanca pre Svitka vo farbách 
Slovnaftu 
Prvé dva ročníky zo začiatku milénia vyhrali českí 
jazdci Bohumil Poslední v roku 2001 a Milan 
Baroš v roku 2002,  v roku 2003 to bol slovenský 
pretekár Zlatko Novosád. Aj tento ročník sa bude 
niesť v znamení dramatických súbojov. Rozhodne 
každý jeden meter a strmá trať preverí schopnosti 
všetkých domácich aj zahraničných odvážlivcov. 
Je to veľká výzva aj pre motocyklového pretekára 
Štefana Svitka vo farbách Slovnaftu. Jeden z naj-
lepších jazdcov sveta, ktorý si z tohtoročnej rely 
Dakar priniesol hlavu beduína za fantastické 2. 
miesto, si už Red Bull Get on Top zaradil do svojho 
nabitého kalendára a tréning na strmých svahoch 
rozhodne nezanedbáva.

Štartovať môžete aj vy
Ak jazdíte na motocykli, adrenalínové preteky sú 
otvorené aj pre vás. Na štarte sa stretnú profe-
sionáli aj začiatočníci, mladá krv a starí klasici, 
úspešní jazdci, ale aj neznáme talenty. Prihlásiť 
sa môžu pretekári s motokrosovou alebo enduro 
motorkou, a to bez obmedzenia objemových kuba-
túr. Bude to súboj jazdec vs kopec, ale zároveň aj 
jazdec vs jazdec. Vo vynovenej verzii totiž nebude 
stačiť poraziť iba gravitáciu. Porúbka zažije celo-
svetovú premiéru konceptu dual up-hill, ktorý na 
štartovú líniu proti sebe postaví dvoch preteká-
rov. Na štarte sa očakáva 140 statočných a tí sa 

legendárny  
a nekompromisný súboj  
na motorkách, red Bull 
get on top, sa vracia po 

trinástich rokoch a Slovnaft 
bude pri tom.

prijal výzvu!

predstavia vo vyraďovacích dueloch. Štartuje sa 
na rovine, kde budú pripravené umelé prekážky  
v štýle superendura, vytvorené z dreva alebo 
kameňov. Na začiatku trate a na úpätí strmého 
kopca pôjdu jazdci v dvoch paralelných tratiach. 
Tie sa približne v polovici kopca spoja do jednej, 
kde sa už pozornosť každého jazdca sústredí na 
nástrahy terénu, výber najvhodnejšej koľaje, ale  
aj na prítomnosť súpera. 

Podarí sa pokoriť kopec v Porúbke?
Na Red Bull Get on Top si na svoje prídu všetci 
vyznávači adrenalínu, či už tí aktívni na trati, alebo 
pasívni v hľadisku. Počas prvých troch ročníkov 
sa kopec v Porúbke pokoriť nepodarilo. Bránou 
neprešiel zatiaľ ani jeden jazdec, aj keď niekedy 
chýbalo iba pár metrov. Bude sa 24. septembra 
2016 prepisovať história? To závisí hlavne od všet-
kých jazdcov, ktorí prijmú výzvu a zaregistrujú  
sa na www.redbull.sk/getontop.

podporujeme
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Š astnú cestu | www.slovna  .sk/leto2016

Tankujte alebo nakupujte na erpacích staniciach Slovna  , zbierajte nálepky
a získajte šes  hlavných plyšových hrdinov z  lmu Doba adová: Mamu   tresk. 
Akcia trvá do 30. 9. 2016 alebo do vyčerpania zásob.

ZOBER SI SO SEBOU 
KAMARÁTA A ZAŽI 
DOBU PLYŠOVÚ
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 #redbullgetontop 
@redbullsk

Viac info na 
redbull.sk/getontop

Nekompromisne 
vertikálny duel
24. 9. 2016 – Porúbka pri Žiline




