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Tvár tohto čísla zrejme nikomu predstavovať
netreba. Motocyklový pretekár Štefan Svitko
sa v polovici januára dostal do všetkých svetových športových správ, keď na najťažších pretekoch sveta – rely Dakar obsadil fantastickú
striebornú priečku. Jazdec Slovnaft Teamu
v žlto-čiernych firemných farbách Slovnaftu
štartoval na Dakare po siedmy raz a vždy sme
boli pri tom. Dôverovali sme jeho talentu,
disciplíne a odvahe a Štefan nám to oplatil
úžasným výsledkom. Prečítajte si, aká bola
jeho cesta za cennou „hlavou beduína“.
Dakar je za nami, v našich zemepisných šírkach pokračuje zima a spolu s ňou aj naša
Fresh Corner misia na lyžiarskych svahoch.
Akcia „S nami to vždy rozbehnete“ je spojená
so značkou prémiového paliva EVO Diesel.
Priamo na svahoch vám ponúkneme občerstvenie Fresh Corner, ktoré postupne zavádzame na našich čerpacích staniciach, oddychovú zónu s wi-fi a veľa ďalších atrakcií.
Prajem vám príjemnú zimnú jazdu.

Anton Molnár
riaditeľ komunikácie a marketingu
Slovnaft, a.s.
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správy o autách

Už nech je

Ženevský autosalón je za dverami a automobilky
sa na marcovú top udalosť pripravujú tak
usilovne, že sa takmer každý deň dostanú na
verejnosť správy o chystaných novinkách.
Pozrite si najočakávanejšie modely.

Štyri metre

Q model sa rozširuje
smerom dole

Pôvodne malo mať vozidlo názov Q1, avšak
po ukončení sporu medzi Chryslerom
a Fiatom predstaví automobilka Audi
svoje SUV s malými rozmermi predsa
len pod názvom Q2. Štvormetrové SUV,
z ktorého existujú len štúdiové fotografie, bude postavené na univerzálnej
platforme MQB, vyvinutej spoločnosťou Volkswagen. Automobily Q2 koncepčne vychádzajú z kategórie vozidiel
Nissan Juke, Renault Captur a ich spoločníkov. V základnej verzii budú montované
s predným pohonom, určite sa však budú dať
objednať aj s quattro pohonom tejto značky.

Menší brat

Tesla v základnej verzii

Automobil sa dostane do predaja až o rok, avšak základná verzia vozidla s názvom Tesla Model 3 bude mať premiéru už teraz.
Elektromobil patrí podľa rozmerov do strednej kategórie, jazdnými vlastnosťami sa však vyrovná aj najsilnejším modelom sériového radu 3 vozidiel BMW. Výrobca sľubuje, že na jedno nabitie
batérií auto prejde až 500 km. Tesla Model 3 bude nielen menší,
ale podľa správ aj podstatne lacnejší ako Model-S.
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správy o autách

Rarita

Deväť-jedenásť

krátke správy

O automobilke Aston Martin je známe, že nové modely nepredstavuje často. Práve preto je viac než očakávaná tohtoročná
novinka DB 11. Nástupkyňa vozidiel DB 9, ktoré sú na trhu už
dvanásť rokov, od nich prevzala podvozok a vylepšenú verziu
V12 a 6,0 litrový motor. Karoséria je však úplne iná a zmenil sa aj
interiér. Ponuka motorov sa neskôr zrejme rozšíri o motor V8, prichádzajúci z vozidla Mercedes Benz AMG.

Po Tesle aj Faraday

Spoločnosť Faraday pracuje na vývoji
tisíckoňového elektromotora, čo je jasná
výzva pre Teslu. Firma pomenovaná
podľa druhého slávneho elektrofyzika
na seba zatiaľ upozornila len štúdiovým
vozidlom, avšak na trh chce vstúpiť
s elektrickým monštrom s motorom
o sile tisíc koní. Očakáva sa však,
že vyprodukuje aj bežné modely.

BMW oslavuje

Medvedisko

Škodovka mocnie

Terénne auto, lepšie povedané veľké
SUV vozidlo Škody, pomenované podľa
severoamerického mohutného medveďa Kodiak, síce nedostane špičkové
šesťvalcové motory z Touaregu a obdobných modelov Audi, ale aj tak bude znamenať konkurenciu priamo v rámci holdingu Volkswagen. Podľa dostupných
správ sa bude dať Kodiak objednať so
siedmymi sedadlami a udrží si priaznivý
pomer kvality a ceny, charakteristický
pre túto značku. Auto je zatiaľ na verejnosti známe len z kresieb.

Mega turbo

Zásadná plastika

Automobilka BMW si pripomína storočnicu a sériu osláv, rozloženú na celý rok,
chce osviežiť prototypom samohybného
vozidla. Deň založenia firmy pripadá na
7. marca a podľa očakávania firma
v tento deň zverejní svoje predstavy
o budúcnosti autonómnych vozidiel.

Proti nude

Za negatívnu stránku autonómne jazdiacich vozidiel, ktoré sa objavia v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti, považujú
odborníci skutočnosť, že cestovanie sa
stane nudným. Riadenie bude mať pod
kontrolou automatika a vodič zostane
bez zábavy. Preto automobilka Volvo
spolu s firmou Ericsson vyvíja multimediálnu streamovú technológiu, ktorú
optimalizuje na online používanie.

Znovu Gumpert

Nemecká manufaktúra Gumpert sa
dostala do rúk nového majiteľa a hneď
sa pustila do vývoja nového modelu.
Firma zbankrotovala ešte v roku 2013 a
kapitál potrebný na jej opätovné spustenie pozbierali zákazníci hongkonskej spoločnosti SPS Automotive Performance.

Automobilka Porsche oficiálne označuje za facelift všetko, čo
pripravila s dvojicou Boxster/Cayman pre modelový rok 2016,
avšak v skutočnosti ide o viac. Exteriér automobilov s názvom
718 sa síce veľmi nezmení, dostanú však nové pohonné jednotky podobné turbomotorom z modelu 911. Motory u tejto
modelovej série budú výlučne štvorvalcové boxery, a tak sa
zákazníci túžiaci po šesťvalcových pohonoch musia s kúpou
menších verzií Porsche poponáhľať.
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automobilová história

ledkom
Prv ý BMW Art Car je výs
dra Caldera
práce Američana Alexan

Umenie
i
t
s
o
l
h
c
rý
BMW Art kolekcia

Tak to je ozajstné umelecké dielo – zhíknu
milovníci áut pri pohľade na krásne modely.
Automobilka BMW to zobrala vážne, o čom svedčí
17 umeleckých diel na štyroch kolesách, ktorých
autormi sú súčasní najznámejší umelci.

S

íce BMW 3.0 CSL v roku 1975 nedokončilo
24-hodinové preteky Le Mans, ale aj tak sa
auto riadené pretekármi Hervém Poulainom,
Jeanom Guichetom a Samom Poseyom dostalo do
histórie automobilového športu. Popri tom však vstúpilo aj do histórie umenia. Keď mal Poulain, známy
vzťahom k umeniu, okrúhlych 35 rokov, požiadal
svojho priateľa, Američana Alexandra Calderta, aby
mu pre pretekárske auto zabezpečil jedinečné lakovanie. Svetoznámy americký umelec, autor kinetických
sôch, na žiadosť reagoval kladne a vytvoril posledné
dielo svojej kariéry – auto hýriace žlto-modro-červenými farbami.

Krása úspechu
Vozidlo posúvajúce vzťah automobilizmu a umenia do
nových výšin sa zapáčilo aj vedeniu BMW, a tak
sa nasledujúci rok postavili firemní piloti Peter Gregg
a Brian Redman na štart 24-hodinových pretekov
Le Mans s novým personalizovaným vozidlom
BMW 3.0 CSL. Premiéru sprevádzal veľký záujem
tak z oblasti automobilového športu, ako aj z oblasti
umenia. Dielo amerického maliara Franka Stella
nesklamalo, hoci BMW ani teraz nedorazilo do cieľa.
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Matazo Kayama
(BMW 535i, 1990)

V roku 1977 sa však k umeleckým ambíciám pridružili aj
športové úspechy. Tretie auto kolekcie
BMW Art vyhotovil jeden z najznámejších predstaviteľov amerického pop-artu, Roy Lichtenstein. Vozidlo
BMW 320i, riadené pretekármi Hervém Poulainom
a Marcelom Mignotom, skončilo na pretekoch
Le Mans celkovo na deviatom mieste a vo svojej
kategórii na druhom mieste. K dvom francúzskym
pilotom sa o dva roky neskôr pridal aj nemecký pretekár Manfred Winkelhock. Táto trojica dosiahla s automobilom BMW Art najlepší výsledok v histórii umeleckého projektu. Automobil BMW M1 na pretekoch
spoľahlivosti dorazil do cieľa na šiestom mieste.

automobilová história

Ručne signované
športové vozidlo
BMW M1 Warhol
maľoval vlastnými
rukami

O popularitu športového vozidla s dynamickými líniami sa okrem
atraktívneho zovňajšku postaral sám kráľ pop-artu, Andy Warhol.
Pri predošlých troch umeleckých automobiloch umelci zhotovili
model auta v pomere 1:5 a konečné dielo vytvorili pomocou svojich asistentov. Warhol však auto natreté bielou základnou farbou maľoval vlastnoručne. S prácou bol hotový za 23 minút a do
čerstvej farby sa podpísal vlastným prstom. Warhol chcel svojím
dielom znázorniť rýchlosť v okamihu, keď vedľa nás prefičí auto
a „všetky farby a hrany sa zlievajú dokopy“. Táto predstava
k autu sedela, pretože jeho 3,5 litrový a 286 koňový motor umožňuje dosiahnuť maximálnu rýchlosť 262 km/h. Na testovacej
dráhe automobilky BMW nechávajú do dnešného dňa toto auto
občas prebehnúť. Okrem jednej premiéry vo Francúzsku sa
však na iných pretekoch nezúčastnilo.
Automobilka BMW sa v 80 až 90. rokoch v rámci
umeleckého projektu už sústreďovala viac na
ozdobovanie bežných vozidiel, avšak v roku
1999 sa vrátila na štart Le Mans so svojím
pätnástym vozidlom BMW Art. Vozidlo BMW
V12 LMR, pomaľované Jennym Holzerom,
štartovalo len na kvalifikácii. Nebolo to však
zbytočné, pretože druhé torpédo BMW získalo
na 24-hodinových pretekoch doteraz jediné
prvé miesto. Zatiaľ posledné umelecké auto
malo premiéru pred piatimi rokmi. Ide o BMW M3
GT2, pomaľované Jeffom Koonsom, ktoré tiež tradične
štartovalo na Le Mans.

Peniaze a sláva
Autá s karosériou pomaľovanou slávnymi umelcami sú súčasťou stálej expozície mníchovského Múzea BMW. Z času na čas
sa predstavia v múzeách a galériách. Doteraz ich obdivovatelia áut a umenia videli v rôznych slávnych inštitúciách, od parížskeho Louvru po Múzeá Guggenheim v New Yorku a Bilbau. Autori
malieb na karosériách patria medzi najznámejších umelcov, čo sa
premieta aj do cien. Za maľbu Osem Elvisov od Andyho Warhola,
zosnulého v roku 1987, zaplatil kupujúci 11 rokov po smrti umelca
109 miliónov dolárov. Socha Jeffa Koonsa sa na aukcii v roku
2013 predala za 58,4 milióna dolárov, čo je doteraz najdrahšie dielo moderného umelca. Jedna z najdrahších malieb Roya
Lichtensteina sa predala za 44,8 milióna dolárov.
Jef f Koons
(BMW M3 GT2, 2010)

Roy Lichtenstein
7)
(BMW 320 Group 5, 197
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svet áut

SUV vozidlá strednej
kategórie

Východný vietor
Automobilka Renault ohlásila návrat do segmentu
SUV strednej kategórie. Jej zbraňou v boji s konku
renciou je teraz nový Kadjar. Najvýznamnejšími
súpermi nováčika sú Nissan Qashqai a ďalší ázijský
model, Hyundai Tucson novej generácie.
Renault Kadjar – Odznova a lepšie
Vozidlo francúzskej automobilky Renault Koleos, vyvinuté zo Samsungu
QM5, bolo v segmente SUV pre svoj nemožný dizajn úplným prepadákom. Jeho nástupca Kadjar, postavený na základoch Nissanu Qashqai,
je už iná káva. Kadjar mal premiéru vlani a odvtedy môžeme toto príťažlivé auto občas vídať aj na slovenských cestách. Interiér auta je
puritánskejší, než dáva tušiť zovňajšok, ale vodičov iste poteší, že
vzdialenosť volantu a pohodlného sedadla je voči pedálom veľmi
dobre nastaviteľná. Dobrý pocit zvyšujú aj priestranné odkladacie
miesta, avšak rozmery batožinového priestoru patria v tejto kategórii skôr k priemeru. Podvozok je ladený veľmi príjemne, riadenie je precízne a auto sa správa pokojne aj pri vyšších rýchlostiach.

Nissan Qashqai – Úspešná séria
Druhá séria modelu je ešte lepšia ako prvá generácia, z ktorej sa
predalo vyše dvoch miliónov kusov. Skupina konštruktérov posunula úspešnú koncepciu na vyššiu úroveň. V interiéri je vďaka
elektronickej ručnej brzde viac odkladacích miest a aj batožinový
priestor sa dá veľmi dobre využiť. Pravdou však je, že užitočný
priestor auta je menší ako zvykne byť priemer tejto kategórie. V najvyššom stupni vybavenosti patrí do aktívneho bezpečnostného balíka (v základnej cene) systém na zabránenie čelnej zrážky, signalizácia opustenia jazdného pruhu, ako
aj systém rozpoznávania dopravných značiek. Qashqai má
pohodlné riadenie a kompromisné ladenie zavesenia dodáva
autu rýchlosť a komfort. Pohon 4 kolies sa však dá priradiť len
k najsilnejšiemu dieselovému motoru.

Hyundai Tucson – Trhač asfaltu
Automobilka Hyundai predstavila novú generáciu SUV vozidla strednej
kategórie vlani a od názvu typu ix35 sa vrátila k predchádzajúcemu pomenovaniu Tucson. Vozidlo je väčšie a robustnejšie ako predchodca. Dizajn
sa vydaril a SUV vyzerá dobre z každého uhla pohľadu. S výnimkou základnej verzie mu na kráse pridávajú veľké, 19-palcové disky kolies. Interiér
je vkusný, dobre premyslený a zároveň priestranný a variabilný. Pasažieri
môžu využívať veľa odkladacích miest a praktický, vyše 500 litrový batožinový priestor dobre poslúži hlavne na dlhých cestách. Tuscon má síce
pohon 4 kolies, ale so 16-centimetrovou výškou podbehov sa hodí maximálne tak do ľahšieho terénu. Aj podvozok je ladený pre asfalt. SUV je
napriek svojej vysokej stavbe v zákrutách stabilné a aj hluk je prijateľný.
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svet áut

Renault Kadjar

Nissan Qashqai

Hyundai Tucson

Dĺžka .......................................... 4449 mm
Šírka .......................................... 1836 mm
Výška .......................................... 1613 mm
Vzdialenosť náprav .................. 2646 mm
Batožinový priestor ...... 472/1478 litrový
Motor ................. 1 benzínový, 2 dieselové
Výkon ........................................ 110-130 k
Priemerná spotreba .... 3,8-5,8 l/100 km
Základná cena ........ 17 790–29 320 eur

Dĺžka .......................................... 4380 mm
Šírka .......................................... 1806 mm
Výška ......................................... 1590 mm
Vzdialenosť náprav .................. 2646 mm
Batožinový priestor ................ 430 litrový
Motor ................ 2 benzínové, 2 dieselové
Výkon ........................................ 110-160 k
Priemerná spotreba .... 3,8-5,8 l/100 km
Základná cena ........ 18 240–31 110 eur

Dĺžka ........................................... 4475 mm
Šírka .......................................... 1850 mm
Výška ......................................... 1650 mm
Vzdialenosť náprav ................... 2670 mm
Batožinový priestor ..... 513/1503 litrový
Motor ................ 2 benzínové, 3 dieselové
Výkon ........................................ 116-185 k
Priemerná spotreba ..... 5,2-7,6 l/100 km
Základná cena ........ 18 990–32 390 eur

Dizajn

Dizajn

Dizajn

Autá Renault v minulosti veľmi trpeli chronicky nevýrazným dizajnom, ale pod vedením Holanďana Laurensa van der Ackera sa
značka v tomto smere spamätala. Aj vozidlo
Kadjar je jedným z úspešných typov nového
dizajnového smeru a pri čelnom pohľade
vykazuje výrazne individuálne znaky.

V porovnaní s predchádzajúcou úspešnou generáciou sa auto výrazne zmenilo. Jeho línie sú teraz oveľa športovejšie
a aerodynamickejšie. Agresívnu prednú
časť, ktorá dodáva vozidlu vážny vzhľad,
prebrali takmer všetky modely značky.

Dizajn exteriéru nasleduje vzor väčšieho
brata s názvom Santa Fé. V prednej časti
má dominantné postavenie charakteristická šesťuholníková maska chladiča
a nechýba z nej ani LED-ové denné
svetlo. O športový vzhľad sa stará takmer
kolmá predná časť, hrany a bočné okno
zužujúce sa smerom dozadu.

Výbava
Výbava
Auto je na Slovensku dostupné v štyroch
úrovniach výbavy – Life, Zen, Intens
a Bose. Do výbavy v základnej cene patrí
okrem iného šesť airbagov, tempomat,
asistent rozjazdu do kopca, klimatizácia
a multifunkčný volant. V špičkovej verzii
je popri asistentských systémoch montovaná aj navigácia, multimediálna technológia R-Link 2, audiosystém Bose a úplné
LED svetlomety.

K základným verziám modelu predávaného v štyroch úrovniach výbavy Visia,
Acenta, N-Tec a Tekna, patrí okrem
iného aj multifunkčný volant, klimatizácia, Bluetooth, päťpalcový farebný displej,
asistent rozjazdu do kopca, kontrola tlaku
v pneumatikách a tempomat. Úroveň
výbavy Tekna má v cene už sedempalcový
dotykový displej s navigáciou a 360-stupňovým systémom parkovacej kamery.

Výbava
Kupujúci si môžu vybrať zo štyroch úrovní
výbavy Comfort, Family, Style a Premium.
Medzi príslušenstvom môžeme nájsť väčšinu moderných asistenčných systémov,
a tiež vyhrievané a prevetrávané predné
sedadlá. Inteligentné dvere batožinového priestoru sa otvoria samé. Stačí sa
postaviť za auto s kľúčikom vo vrecku.

Motor
Motor

1,6 litrový benzínový motor je dostupný
v 132 a 177 koňových verziách, dieselový 1,7 litrový má 117 koní, kým 2,0 litrový dieselový motor má 136 alebo 184
koní. K trom silnejším motorom si zákazníci môžu voliteľne objednať aj šesť-, prípadne sedemstupňovú automatickú
prevodovku.

1,2 litrový motor má 130 koňový výkon,
rovnako ako 1,6 litrový dieselový. U dieselových motorov existuje v ponuke aj
menší, 1,5 litrový a 110 koňový pohon.
Pohon 4 kolies sa dá objednať len k silnejšiemu dieselovému motoru a automatická prevodovka len k slabšiemu.

Motor
V ponuke benzínových motorov je 1,2 litrový 115 koňový, resp. 1,6 litrový a 163
koňový motor. Zákazníkom uprednost
ňujúcim dieselový motor je k dispozícii
1,5 litrový 110 koňový alebo 1,6 litrová
a 130 koňová pohonová jednotka. Slabší
benzínový a silnejší dieselový motor je
možné objednať aj s bezstupňovou automatickou prevodovkou.
február 2016 | štýl&elán |
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Superb Combi
Pekne zabalené Škoda
Style 2.0 TDI DSG
praktické vozidlo
Obrovský vnútorný priestor, ergonomické riešenia,
nemecká technológia… Nová generácia Škody
Superb Combi ponúka výborný pomer ceny a kvality.

V daždivom počasí čakajú na cestujúcich dáždniky vysúvajúce sa po stlačení tlačidla z predných dverí, pogumovaný
spodok odkladacieho miesta na poháre podrží fľašu, kým
ju počas jazdy otvoríme a držadlo na tablet uľahčuje prístup
k multimediálnemu obsahu. Škodovky boli vždy známe svojimi praktickými riešeniami, ale nový Superb Combi – už len
vďaka svojim rozmerom – prekonáva z pohľadu komfortu
a úžitkovej hodnoty všetky doterajšie modely tejto značky.

Úctyhodné rozmery
Pohodliu predných sedadiel niet čo vytknúť. Stredná
veľkorozmerná lakťová opierka sa dá ľahko nastavovať
a početné odkladacie miesta v interiéri sú ergonomické
a dobre využiteľné. Ako sme si zvykli už u predchodcu
tohto modelu, veľkosť priestoru pre nohy pripomína pri zadných sedadlách luxusné limuzíny. Tvarovanie sedadiel však
pri dlhších cestách umožňuje komfortné cestovanie maximálne štyrom osobám. Auto je však pre nich veľmi pohodlné a batožinový priestor obrovský. V základnej polohe má
660 litrov, čo v praxi znamená, že aj pri dovolenke štvorčlennej rodiny ho sotva využijeme celý. A keď sklopíme
zadné sedadlá, dostaneme užitočný priestor veľký takmer
2 kubíky. Nevadí, že podlaha – podobne ako u Volkswagenu
Passat – nie je v ideálnej rovine.
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U praktických vozidiel sme zvyknutí, že výborné úžitkové
vlastnosti idú na úkor dizajnu, technológie alebo kvality prevedenia prác. V prípade Superbu Combi to v žiadnom prípade neplatí. Keď koncern Volkswagen v roku 2001 vzkriesil tento model, Česi ešte nevyrábali kombi verzie
a nedočkala sa ich ani druhá generácia v roku 2008. Kombi
uzrelo svetlo sveta až rok a pol po limuzíne. Auto sa však
vďaka svojmu úctyhodnému vzhľadu a obrovskému interiéru čoskoro stalo populárnym. Vlaňajšia tretia séria už
mala s verziou kombi len polročný sklz, a je Superb Combi
na trhu od jesene minulého roka.

Kompletná asistencia
Pre vzhľad automobilu je určujúca zadná časť harmonizujúca s prednou a markantné ostré línie. Už na prvý pohľad
je zrejmé, že auto príliš nenarástlo. Od svojho predchodcu
je dlhšie len o 1,8 centimetra. Vzdialenosť náprav sa však
zväčšila o 8,3 centimetra. Logickým usporiadaním a kvalitným vypracovaním interiér smeruje do prémiového segmentu. Podobne je to aj s výbavou. K modelu, ponúkanému
v štyroch úrovniach výbavy Active, Ambition, Style a L&K,
patrí už v základnej výbave druhotná ochrana pred nárazom, ktorá pri náraze zabráni ďalšiemu nekontrolovanému
pohybu auta. Súčasťou základnej výbavy je aj systém Front
Assist, upozorňujúci na možnosť nárazu pri rýchlostiach od

autotest

5 až 210 km/h, prípadne najprv automaticky krátko zabrzdí
alebo aktivuje núdzovú brzdu, ak je to potrebné. Voliteľne
sú k dispozícii ďalšie asistenčné systémy, ako napríklad
detektor únavy šoféra, parkovací asistent, technológia sledovania zadných priestorov, adaptívny tempomat a tlmič
perovania, či inteligentný svetlomet. Od výbavy Style vyššie
už môžeme mať navigáciu zahrňujúcu aj multimediálny systém z 8-palcovej dotykovej obrazovky.

Úsporná prevádzka
V ponuke motorov sú štyri benzínové a tri dieselové pohony.
Spomedzi benzínových sú dostupné 125 a 150 koňový
motor 1,4 TSI, 180 koňový 1,8 TSI a 220 koňový 2,0 TSI.
Dieselový 1,6 litrový motor je 120 koňový, z 2,0 TDI existuje 150 a 190 koňový. Posledný spomenutý motor je
možné konfigurovať len od druhej úrovne výbavy a vyššie. Maximálny krútiaci moment najsilnejšieho dieselového
motoru je 400 Nm, čo je už k dispozícii pri otáčkach 1750
ot/min., takže auto je dostatočne silé a rýchle. Celkovo však
vozidlo Superb Combi nie je športové. Ladenie podvozku
zodpovedá pohodlnému cestnému vozidlu. Výrobca u automobilu so šesťstupňovou prevodovkou a dvojitou spojkou
uvádza 4,6 litrovú priemernú spotrebu, čo v reálnych podmienkach dopravy samozrejme neobstojí, ale Superb Combi
aj tak patrí medzi najúspornejšie vozidlá tejto kategórie.
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 és VW;
Autotechnika, s.r.o. - Škoda, Hyundai, Mitsubishi.

Škoda Superb Combi
Style 2.0 TDI DSG
Motor:
4 valcový dieselový s turbodúchadlom
Objem valcov:
1968 cm3
Max. výkon:
190 kW pri 3500 ot
Max. krútiaci moment:
400 Nm/1750-3250 ot
Rozmery:
4856/1864/1477 mm
Vzdialenosť náprav:
2841 mm
Batožinový priestor:
660/1950 litrový
Prevodovka:
6 stupňová automatická, DSG
Maximálna rýchlosť:
233 km/h
Zrýchlenie (0-100 km/h):
7,8 s
Priemerná spotreba:
4,6 l/100 km
Cena modelu od:
35.790 eur
Odporúčaný olej
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

Základná výbava:
Svetlomety aktivujúce sa pri súmraku, inteligentný svetelný asistent, navigačný systém s 8-palcovou dotykovou obrazovkou, audio systém s 8 reproduktormi, Bluetoothové spojenie, multifunkčný volant s koženým poťahom, dvojzónová klíma, parkovací radar, bezkľúčový systém otvárania
dverí a štartovania KESSY, osvetlenie priestoru nôh vpredu a vzadu, telefonické spojenie SmartLink, elektricky nastaviteľné predné sedadlá, Front
Assistant, servoriadenie závislé od rýchlosti, štart/stop automatika, stabilizátor jazdy, 7 airbagov, tempomat, 17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny.

február 2016 | štýl&elán |
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Nabudúce budem

ešte rýchlejší!

Štefan Svitko

Rely Dakar je súťaž, v ktorej často ani nejde o víťazstvo, ale prísť do cieľa
v zdraví. Slovenskému motocyklistovi Štefanovi Svitkovi sa podarilo oboje.
V kategórii motocyklov skončil na 2. mieste, čo je v doterajšej slovenskej
histórii Rely Dakar najlepšie umiestnenie. Fenomén Dakar tak pokračuje
aj po úspešnej česko-slovenskej ére, keď za našu vtedajšiu spoločnú
krajinu jazdili tatrovky. Už vtedy sme na pretekoch dokázali veľa.
Dnes drží štafetový kolík Dakaru náš majster, Štefan Svitko (33).

12

| štýl&elán | február 2016

tváre z obálky

Už minulý rok som si sľúbil,
že si dám po Dakare pauzu
a nesadnem na motorku, ale
nevydržal som to ani týždeň.

Štýl&elán: Dakar je jedno z najťažších športových zápolení
na svete. Výkony sú vraj porovnateľné s pokorením Mount
Everestu, či plavbou jachtami okolo sveta. Máte tiež ten
pocit?
Štefan Svitko: Rely sa delí na etapy. Keď už si myslíte, že sa
tá najťažšia skončila, po nej príde ešte horšia. Vždy si hovorím, že kým nie som v cieli, nič nie je isté. Bol to môj najťažší
Dakar. Nespal som niekoľko nocí. V cieli sa mi chcelo plakať. Veľmi ma po skončení pretekov boleli oči. Všetci sme boli
unavení.
Š&E: Čo láka stovky jazdcov na motorkách, autách a kamiónoch pustiť sa do boja s pieskom, prachom, kameňmi a vlastným strachom?
Š. S.: Musíte sa už narodiť s adrenalínom v krvi. Mnohí si
myslia, že Dakar je len o piesku. To by bol ten lepší prípad.
Je tam aj veľa vody. K tomu si pripočítajte nehody, pokazené
motorky, únavu, boj s navigáciou, aj s jazdcami, ktorí vás
chcú predbehnúť. Ale aj samotu. Predposledná etapa bola
pre mňa kľúčová. Išiel som však celých 6 hodín sám. Nikto
ma nedobehol, nepredbehol. Nevedel som, ako si stojím.
Človeku vtedy víri hlavou veľa vecí. Hlavne, keď vám na ňu
pečie 50 stupňov. (Smiech.)
Š&E: Aké sú vzťahy medzi pretekármi? Cítiť tam konkurenciu,
nevraživosť, či je bežné, že si pomôžete navzájom, keď treba?
Š. S.: Cítiť skôr podporu. Keď ukážete, že ste dobrí, majú rešpekt. Boli sme jediný nefabrický tím. V cieli za mnou prišli
samotní organizátori. Dokonca aj kameraman, ktorý všetkých
sledoval z vrtuľníka. Vraj som bol pre neho víťaz ja. Bol som
prekvapený, akí boli všetci milí a úprimní.
Š&E: Nad čím človek premýšľa, keď sedí sám na sedadle a
ide hodiny púšťou?
Š. S.: Sú to preteky, nie dovolenka na motorke. Snažím sa
celý čas koncentrovať. Sledujete terén. Musíte byť opatrní. Letíte veľkou rýchlosťou. Príde skok, duna a je po pretekoch... Každá jazda je nebezpečná. Veľa nám pršalo,
dokonca jednu etapu aj zrušili. Išli sme ťažké úseky po vode.
Koniec nám dal poriadne zabrať. Slabším jazdcom dokonca
etapu skrátili, aby došli aspoň do cieľa. Vrtuľník nakoniec
zbieral všetkých ostatných. Hoci ide o preteky, zdravie jazdca
je vždy na prvom mieste.
Š&E: Máte so sebou nejaký talizman? Nosíte si domov aspoň
fľaštičky s pieskom na pamiatku?
Š. S.: Samozrejme, mám jeden od manželky, aj od mamy. Teraz
som si nechal pre šťastie nastriekať na prilbu portrét svojej
dcérky. Domov som si priniesol trofej, to stačí. (Smiech.)
Š&E: Skoro ste tú trofej beduína nechali v Argentíne...
Š. S.: Mali sme problémy dostať ju do lietadla. Posádka ma
s ňou nechcela pustiť na palubu. Víťazovi súťaže automobilov Peterhanselovi to povolili, mne robili problémy, tak sme sa
pohádali. Obával som sa, že zvyšná batožina príde za nami
neskôr, ako priletíme domov. Už sa to raz stalo.
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Čakali sme na veci dva dni. Chcel som trofej ukázať
fanúšikom a tešiť sa s nimi hneď po prílete na letisko
Schwechat. Už som zažil na tomto Dakare jedno sklamanie, že som nemohol mať na pódiu tých najbližších, môjho
mechanika a manažéra.
Š&E: Vraj veľa jazdcov tento rok penalizovali. Za čo ste sa
medzi nich dostali vy?
Š. S.: Počas prvej jazdy dostalo veľa jazdcov penalizáciu
za rýchlosť. Niektorí aj stoeurovú pokutu. My našťastie
nie. Chceli nám ukázať, aby sme si dávali pozor a dodržiavali pravidlá. Myslím, že tým chceli organizátori aj trochu
pomiešať poradím.
Š&E: Ako prijala rodina víťazstvo? Nebáli sa o vás?
Š. S.: V prvom rade vedia, aký som. Neoslavujem nič,
kým nie som v cieli. Jazdím odmalička. Prvú motorku som
dostal od otca a zlomenín by som vedel, našťastie, napočítať iba na jednej ruke. S manželkou sme spolu už osem
rokov. Vie, že jazdím odmala, naučila sa s tým žiť. Zväčša
so mnou chodí aj s dcérkou na preteky, len na Dakare sa
to, bohužiaľ, nedá. Keď nie som doma, pomáhajú nám aj
rodičia, ktorí bývajú len o dve dediny ďalej.

Počas jednej etapy mi zase došiel benzín a musel som
motorku tlačiť. Noc predtým som tankoval doplna, no
nevydržala. Na Dakar sa pripravujete celý rok. Celý rok
vlastne trénujete na menších rely súťažiach. Mal som prípravu aj v Tatrách na bežkách. V Žažkove je tiež tréningová trať. Bol som v Maroku, aj v Chorvátsku. Už teraz
mám vytipované niektoré preteky ako tréning na budúcoročný Dakar. Ale aj hľadať sponzorov, sledovať poplatky
a organizačné veci je príprava na celý rok.

Š&E: Na koľko Dakarov si ešte trúfate? Čo potrebujete,
aby ste dosiahli tú najvyššiu priečku?
Š. S.: Minulý rok bol Dakar výborný. Nič sme nepodcenili. Tento rok sme ale boli rýchlejší a lepšie pripravení. Aj
preto som mal viac nehôd - bol som príliš rýchly. Už druhý
deň pretekov som padol a odtrhol zadnú obruč. Zlomil
som aj brzdu. Išiel som do cieľa 50 kilometrov bez nej.

Š&E: Aký ste vodič v aute, tiež „pretekár“?
Š. S.: Milujem jazdu na čomkoľvek. Ale mojím koníčkom
ani nie sú autá, ale motokáry. Rád sa preveziem na nejakej rýchlej motokáre. Má to totiž motor ako motorka. Keď
sa nevozím, tak najradšej bicyklujem, alebo som v posilňovni. Tieto veci mi pomáhajú nabrať kondíciu.
Š&E: Ste veľkým fanúšikom Petra Sagana. Naše lyžiarky
Vlhovú a Velez-Zuzulovú ste dokonca sledovali aj na Dakare.
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Vizitka

-

Štefan Svitko (16. júl 1982, Žažkov)
Pretekár Slovnaft Temau na motocykli KTM 350
Umiestnenia na Rely Dakar
Rely Dakar 2010: 13.miesto (kategória motocykle)
Rely Dakar 2011: odstúpil pre poruchu z priebežnej 7. priečky
Rely Dakar 2012: 5. miesto
Rely Dakar 2013: po páde a poškodení motocykla odstúpil po
11. etape z 22. priečky
Rely Dakar 2014: 9. miesto
Rely Dakar 2015: 5. miesto
Rely Dakar 2016: 2. miesto

Š. S.: Nikdy predtým som nesledoval Tour de France. Keď
je tam Peťo, baví ma to. Aj Dominiku Cibulkovú, keď hrala
na Australian Open. Vždy si rád pozriem, keď je Slovák
blízko nejakého dobrého výsledku. Vedel som ešte na
Dakare, keď naše baby vyhrali zjazd. Aj keď som mal sám
so sebou čo robiť, sledovali sme ich.
Š&E: Čo chystáte teraz? Oddych, dovolenku, tréningy?
Š. S.: Som veľmi aktívny človek. Už minulý rok som si sľúbil, že si dám po Dakare pauzu a nesadnem na motorku,
ale nevydržal som to ani týždeň. Nechcem však, aby ma
poznala dcérka len z televíznej obrazovky alebo z časopisu. Tri týždne som ju teraz nevidel. Vyrástla. Určite
budem viac s priateľmi, a venovať sa aj fanúšikom na
sociálnej sieti. Sám tam profil nemám, ale mám super
tím, čo sa stará o môj fanklub.
Š&E: Aké máte plány na budúci Dakar?
Š. S.: Priznám sa, že som do poslednej chvíle nevedel,
ako som tento rok skončil. Vôbec som netušil, že som

Povedali o Svitkovi…
Juraj Dozsa (bývalý spolujazdec,
Majster Slovenska E1 2007)
Števo si Dakar vydrel
"So Števom sme spolu jazdili
odmalička. Veľakrát sme vyhrávali, aj ako dvojice. Naposledy
sme spolu pretekali pred
dvoma rokmi na Majstrovstvách
Slovenska v družstvách. Je to veľk
ý dríč. To, čo dokázal on, sa nikomu v našich podmien
kach nepodarilo.
Priniesť také úžasné výsledky! Je to
hlavne preto, že vždy
poctivo trénoval a venoval sa jazdeniu
na 100%. Na
Slovensku nemáme také kvalitné
podmienky na jazdenie, aké sú v zahraničí. Števove výsl
edky sú kombinácia
tréningov a častého pretekania. Člov
ek musí jazdiť s kvalitnými jazdcami, a to sa dá iba na
svetových majstrovstvách. Sledoval som ho na Dakare
každý deň. Veľmi
som mu po celý čas fandil."
Pavol Silárd (motocyklový pretekár, niekoľkonásobný majster
Slovenska a Európy)
Preteky na piesku z vás
vytiahnu dušu
"Je to špičkový jazdec, obdivujem
jeho kondíciu. Jazdiť 800 -kilometrové etapy v stúpačkách v tom
piesku! Jazdil som v piesku iba 20
minút a myslel som,
že dušu vypľujem. Je to strašne ťažk
á disciplína.
A to som mal oveľa ľahšiu motorku
ako on. Klobúk dole.
Nemáme toľko možností, kde trénovať
, maximálne na
Zahorí, kde sme chodili aj s Katriňák
om. Jarovi sa ale
Dakar nepodaril, aj keď získal titul
majstra sveta. Na
Dakare mal viac smoly. Tieto preteky
nie je iba o tom,
aký ste pilot a akú máte motorku, je
to aj o šťastí, lebo
každý letí naslepo. Nevie, kde ho bud
e čakať nejaká
duna alebo kameň. To sa stalo aj majs
trovi sveta,
Španielovi Carlosovi Sainzovi. Išiel
pred ním nákladiak, vyhodil šutrák. Ten mu trafil
koleso, odrazil ho aj s
vaňou – a majster dojazdil. Pritom
je svetová jednotka.
Vypadol na banálnu vec, akou je obyč
ajný kameň. To je
niečo, čo človek nevie dopredu pred
povedať. Sledoval
som Števa denno-denne, všetky sprá
vy, čo boli ráno, na
obed, aj večer. Je to fantastický úspe
ch, celé preteky
sme jemu, aj Ivanovi držali palce.“

niečo vyhral. Až keď som uvidel, ako sa moji ľudia v depe
radovali. Pre mňa nie je dôležité mať na ďalší rok väčší
tím alebo také a onaké vybavenie motorky, ale skôr psychická podpora. A týchto päť ľudí, ktorí tam so mnou boli,
mi úplne stačili. Niektoré fabrické tímy mali v depe aj
35-členný štáb a skončili až za nami. Určite, keď som bol
teraz druhý, nechcem skončiť nabudúce piaty. Musím byť
dobre pripravený, vychytať chyby a neustále sa zlepšovať.

február 2016 | štýl&elán |
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na domácej pôde

Zachraňujú životy
Sprava riaditeľ útvaru SD&HSE Slovnaft Martin
Demčák, riaditeľka Maloobchodu Slovnaft Timea
Reicher a hlavný inštruktor Falck Academy Miroslav
Nagy pri krste automatického externého defibrilátora
na čerpacej stanici Slovnaft v Zelenči

N

a desiatich najfrekventovanejších čerpacích
staniciach Slovnaft sú už k dispozícii automatické externé defibrilátory (AED). Tieto prístroje
dokážu pri zlyhaní srdca obnoviť jeho činnosť,
a zachrániť tak ľudský život.

Vedia ich použiť aj laici

Čerpacie stanice Slovnaft obslúžia denne viac ako
150 tisíc zákazníkov, z toho viac ako desatinu na čerpacích staniciach, ktoré dostali automatické externé
defibrilátory. Tieto prístroje dokážu ľahko použiť aj
laici alebo pomôže obsluha, ktorá bola vyškolená.

AED je múdry stroj

Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosné
zariadenie, ktoré dokáže u človeka samostatne
diagnostikovať život ohrozujúce poruchy srdcového rytmu, elektrickou terapiou zastaviť arytmiu a

16
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obnoviť činnosť srdca. Zariadenia na čerpacie stanice
Slovnaft dodala spoločnosť Falck Academy. Samotný
prístroj hlasovými povelmi v slovenskom jazyku riadi
správne podanie prvej pomoci ešte pred príchodom záchranky. Po priložení elektród na hrudník človeka dokáže AED analyzovať srdcový rytmus a v prípade potreby použiť elektrický výboj na obnovu jeho
činnosti.

Na Slovensku je ich málo

Automatické externé defibrilátory sú obvykle umiestnené vo verejných priestoroch, akými sú nákupné centrá, letiská, hotely, štadióny, školy či komunitné centrá. Na Slovensku ich je verejne rozmiestnených len
niečo vyše sto. V porovnaní s inými krajinami, kde
počty AED dosahujú tisíce, je to veľmi málo.

Automatické externé defibrilátory sa nachádzajú
na diaľničných čerpacích staniciach Slovnaft
Zeleneč, Sverepec, Dolná Streda, Sekule (v oboch
smeroch), Zamarovce, Ivachnová, Štrba, Malý
Šariš (v oboch smeroch).

na domácej pôde

S nami to vždy

rozbehnete
V

tejto zimnej sezóne nájdete Slovnaft
po prvý raz aj v najväčších lyžiarskych
strediskách. Roadshow „S nami to
vždy rozbehnete“ sme odštartovali priamo na
Štrbskom Plese a na svahoch s vami budeme
až do konca marca.
Čo vám prinášame? Oddychovú zónu s wifi,
výbornú kávu a chutné produkty z ponuky
Fresh Corner, ktoré poznáte z čerpacích staníc. Kto nakúpi za viac ako päť eur, môže zatočiť kolesom šťastia. Darček ho nikdy neminie.
Každú sobotu máme na svahu aj nášho
maskota – živého bernardína, s ktorým si
môžete spraviť selfie. Na deti počas prestávky medzi lyžovaním čaká detský kútik so
súťažami.
Fotky môžete zdieľať na instragrame #spolunaceste alebo #slovnaft.
Ak budete vo februári alebo marci v rovnakom
lyžiarskom stredisku ako my, príďte nás navštíviť a rozbehnite to spolu s nami.

Roadshow pokračuje
– Donovaly
– 6. a 7. február 2016
16 – Štrbské Pleso
– 13. a 14. február 20
a – štart
16 – Tatranská Lomnic
– 20. a 21. február 20
– Vrátna
– 27. a 28. február 2016
Jasná – Lúčky
– 5. a 6. marec 2016 –
– Jasná – Biela Púť
– 19. a 20. marec 2016

február 2016 | štýl&elán |
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podporujeme

Separovat˙!
Ale ako?

Odkedy sa objavili prvé kontajnery na zber
separovaného odpadu, máme vyslovene
zlý pocit, ak recyklovateľný odpad musíme
odhodiť medzi komunálny. Niekedy je však
ťažké rozhodnúť, kam patria papierové
vreckovky, obalový materiál z ovocnej
šťavy, či polystyrén.
PAPIER

Do modrého kontajnera patria noviny, časopisy, zošity,
knihy, vlnitý papier a kartónový papier. Popri tom do
tohto kontajneru patria aj škatule od ovocných štiav
a mlieka, ale predtým je potrebné skontrolovať nadpisy na
nich, pretože sa môže stať, že svojím zložením patria do
zberu plastov. Zo škatúľ odstráňme uzávery a dajme ich do
zberu plastov. Škatule vymyjeme a sploštíme. Aj pri inom
papierovom odpade je základným pravidlom, že nesmie byť
znečistený a mastný. Spolu papierom sa nesmú dostať do
kontajnera plasty, napríklad obaly na zošity, plastové zakladače spisov, igelitové fólie alebo lepiaca páska, používaná
na zalepenie obalov. Ani použité servítky a papierové vreckovky nie sú vhodné na recykláciu.

PLASTY

Nádoba na zber plastov má žltú farbu. Do týchto nádob
môžeme vhadzovať PET fľaše minerálok a nápojov, plastové fľaše z domácnosti, čistú fóliu, plastové tašky, sáčky,
fólie na balenie.
Je dôležité, aby sme fľaše od nápojov a rôzne plastové
obaly (od šampónov, sprchového gélu, čistiacich prostriedkov, avivážnych prostriedkov) dôkladne vyčistili
a ich uzávery odstránili. Aj obaly od jogurtov či smotany
odhoďme do zbernej nádoby čisté. Dbajte na to, aby sa
medzi plastové materiály nedostali papierové vignety, či
zvyšky jedál. Do kontajnera sa nepatria nádoby znečistené masťou, olejom, či chemikáliami, napríklad krabice od
margarínu. Recyklovanie
polystyrénu, CD, magnetofónových kaziet či
videokaziet ešte nie je
doriešené – preto ich
nedávajme do kontajnerov na separovaný zber.
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KOVY

Na ľahké kovy sú určené nádoby
červenej farby. Do tejto kategórie
patria obalové materiály (plechovky
od osviežujúcich nápojov, piva, prázdne
konzervy), kovové uzávery fliaš, resp. menší
kovový odpad (napr. príbory) z domácností. Hygiena je aj
v tomto prípade prvoradá, a tak prázdne konzervy odovzdávajme na recykláciu len dôkladne umyté.

SKLO

Kontajner na zber skla má zelenú farbu. Sklené fľaše od
nápojov, parfumov a konzerv sú recyklovateľné, ale treba
ich umyť a odstrániť uzáver. Do kontajnera na sklo nepatria zrkadlá, okenné sklo, žiarovky, okuliare, lupy, sklo s drôtenou vložkou, keramika, porcelán, alebo neónové trubice.

Aj kvapka oleja sa ráta
Vďaka Slovnaftu použitý kuchynský olej z domácností nemusí končiť v kanalizácii a znečisťovať
vodu. Je to surovina, ktorá má ešte široké uplatnenie. Reštaurácie, či jedálne použitý olej separujú zo
zákona, občania túto povinnosť nemajú. No ani oni
nemusia stáť bokom. Ekologický projekt Aj kvapka
oleja sa ráta ponúka občanom možnosť odovzdať
použitý kuchynský olej na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft. Z odovzdaného oleja sa vyrobí biopalivová zložka do motorovej nafty, ktorá znižuje emisie
skleníkových plynov o viac ako polovicu.

životný štýl

Ty si môj,
ja som tvoja
Neobyčajný Valentínsky deň

Až smrť nás rozdelí? Urobme niečo preto, aby človek,
ktorý zapĺňa veľkú časť nášho srdca, našu lásku
naozaj cítil. Materiálne veci môžu byť milé, ale
spomienky na spoločné zážitky je presne to, čo nás
skutočne spája a žije s nami.

P

rejavme našu lásku každý deň, pretože tu platí, že čím viac
dávame, o to viac dostaneme späť. Nezabúdajme ani na to,
že na Valentína nemusíme míňať peniaze na červené srdiečka, ale
radšej zorganizujme niečo osobitné, pretože extra dávka pozornosti
dobre padne každému z nás. Ak práve nemáme partnera, dajme
najavo svojmu priateľovi alebo človeku z našej rodiny, ako veľmi sa
tešíme, že je súčasťou nášho života. Ako mu máme povedať, že ho
veľmi ľúbime? Tu je pár nápadov.

1

Prvýkrát

Netreba dobové kulisy, ani šaty. Svoju vlastnú
autentickú nostalgickú atmosféru môžeme
vytvoriť tak, ak oslávime deň Valentína na
mieste, kde sme sa prvýkrát stretli. Nevadí,
že to nie je reštaurácia, či bar v blízkom okolí.
Vydajme sa znova na cyklistickú túru, alebo na
prechádzku po brehu rieky, kde sme chodievali
spoločne. Tu máme čas zaspomínať si
na najkrajšie spoločné zážitky.

2

Hrajme sa!

Scrabble, pexeso, hlavolamy či slovné
hry – je čas na hranie! V tento deň
nech je ale reč len o nás! Riešenia
hier môžu odkazovať na to, že prečo
sa tak máme radi a ktoré vlastnosti
svojho milovaného obľubujeme.
Víťaz môže toho druhého ľubovoľne
odmeniť.

3

Povedzme to bozkom!

Úlohou je zozbierať všetky situácie,
za ktorých sme sa ešte nebozkávali.
V daždi, snežení, pod vodou, pod vankúšom, pod kabátom, v saune, vo
výťahu, v lese, či v jaskyni ... Budeme
mať perný deň, kým všetko odfajkneme ako vybavené.
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5

Povedzme to chutne!

Kombinácia kytice s čokoládou nevypovedá
o veľkej fantázii darcu, dokonca ani vtedy,
ak lásku vyznáva Merci, Mon Chéri, či srdiečkový dezert Milka. Oveľa trendovejšie sú ručne
robené domáce čokoládové bonbóniky, ale
ešte lepšie je, ak spolu niečo uvaríme. K veľkému kulinárskemu dielu si môžeme vybrať
jedinečné víno.

6

… aj hviezdy z neba

Potajomky zbaľme veci svojej milovanej, posaďme ju do auta, a hor sa
na... To je, samozrejme, prekvapenie.
Ak nepôjdeme príliš ďaleko, môžeme jej
zaviazať aj oči. Valentínsky deň tento rok
pripadá na víkend, ma tak môžeme prežiť
nonstop dvojdňovú romantiku. Skvelým
miestom môžu byť hory, kam nedočiahnu
svetlá mesta a môžeme spolu sledovať
nočnú oblohu. Pozorovanie hviezd môžeme
zavŕšiť príjemným wellnessom.

7

Každú hodinu jeden dôvod

Ak sme sentimentálni, môžeme zostať pri „magickom“
čísle 14 – zozbierajme 14 dôvodov, prečo milujeme
svojho partnera či partnerku a počas dňa každú hodinu
prezraďme jeden z dôvodov vo forme ukrytých krátkych
správ. Niekoľko slov napísaných na servítke pri raňajkách,
alebo fotka priložená k zákusku s milou vetou na zadnej
strane určite vyčarí úsmev na tvári milovanej osoby.

4

Pozor, klapka!

Vytvorme si spoločne svoj film, ktorý
je len o nás a našej láske. Nie sú na to
potrebné špičkové kamery a reflektory,
stačí jediný mobilný telefón. Na 14.
februára pripravme fotky a časti videí,
ktoré zvečnili najmilšie a najláskavejšie
chvíle vášho spoločného života a už
aj môžeme začať strihať. K výsledku
sa môžeme dopracovať aj pomocou
mnohých šikovných mobilných aplikácií.
Väčšina z nich dokáže ponúknuť aj rám
vo forme srdiečka.

8

Povedzme to básničkou

Ak by sme našej milovanej osobe chceli povedať básničkou, ako
veľmi ju ľúbime, dobrým riešením je básnická zbierka. Môžeme jej ju
darovať, alebo kúpiť pre seba – ale výlučne na spoločné čítanie.
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gastronómia

Láska

na tanieri

Zázvor, ustrice, zeler, chili a čokoláda. Čo majú
spoločné? Všetko sú to afrodiziaká. Ak chceme
prekvapiť nášho milovaného partnera na Valentína,
do oku lahodiacich jedál pridajme ingrediencie
vzbudzujúce vášne.
22
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Suroviny: 400 g múky, 50 g droždia, 1 kávová
lyžica soli, 1 kávová lyžica cukru, 2 polievkové
lyžice oleja, vlažná voda.

Zeleninová mini pizza
Príprava:

1) Droždie rozmrvíme v múke, pridáme soľ, cukor a olej. Spracujeme

spolu s vodou pridávanou v malých množstvách. Na cesto použijeme
len toľko vlažnej vody, aby sa prísady spojili. 2) Z cesta rozvaľkaného
na hrúbku 1,5-2,0 cm vykrajujeme srdiečka. Plech posypeme múkou
a poukladáme srdiečka. 3) Oblohu na srdiečka vyberieme tak, aby
na jej prepečenie stačilo 15 až 20 minút. Ak predsa len treba viac
času, zeleninu najskôr podusíme na panvici a až potom poukladáme
na cesto. Rúru predohrejeme na 180 °C a pizzové mini srdiečka upečieme do červena za 15 až 20 minút.

Tip Š&E: Ak sme sa už dali na prípravu kysnutého cesta,
myslime dopredu. Časť hotového cesta môžeme odložiť
do chladničky alebo mrazničky, kde vydrží aj niekoľko
týždňov. V mrazničke môžeme skladovať aj vyvaľkané
plátky pizze poukladané na seba.

Suroviny: 2 l rybacieho vývaru, 3 dl smotany na varenie,
500 g chobotnice, 500 g sépie, 100 g kreviet, 1 stredne veľká
cibuľa, 1 stredne veľká paradajka, 150 g šampiňónov, 2 mrkvy,
1 hrubostenná paprika, 1 zväzok pertžlenovej vňate, 1 zväzok
kôpru, soľ, čerstvo pomleté čierne korenie, oregano, majorán,
rozmarín podľa chuti.

Smotanová polievka z plodov mora
Príprava:

1) Plody mora umyjeme a ak sme ich kúpili mrazené, necháme ich rozmraziť
v miske. 2) V hrnci zohrejeme rybací vývar. Ak nemáme v zásobe, v dvoch litroch
vody rozpustíme 2-3 kocky rybacieho bujónu. 3) Medzitým v druhom hrnci zohre-

jeme olivový olej, pridáme nadrobno posekanú cibuľu, potom očistené a na trojuholníky pokrájané šampiňóny a paradajky nakrájané na kocky. Osolíme, okoreníme, podlejeme malým množstvom vody a dusíme. 4) Plody mora očistíme
a nakrájame na menšie kolieska. Keď vývar zovrie, prilejeme smotanu a všetko
pridáme k cibuľovej omáčke. Keď zovrie, pridáme plody mora, spolu s petržlenom, kôprom a ďalšími koreninami. Často kontrolujme, či sa už plody mora uvarili. Polievku servírujeme horúcu, pokvapkanú trochou citrónovej šťavy.

Tip Š&E:: Dajme pozor, aby sme nevarili plody mora príliš dlho.
Ak čas varenia preženieme, zostanú gumovité a takmer nekonzumné.
Ak sme kúpili mrazený výrobok, dodržujme uvedený čas varenia.
Ak sme zohnali čerstvé plody mora, krevety sa uvaria za 1-2 minúty,
sépie za 2-3 minúty a chobotnice za 3-4 minúty.
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Suroviny: 4 plátky hovädzieho zadného, horčica, 3-4 kyslé uhorky,
po 1 ks žltej a červenej pritaminovej papriky, 1 celé čili, 4 plátky
slaniny bacon, 1 mrkva, 1 cibuľa, 2 bobkové listy, červené víno.

Hovädzie zvitky
Príprava:

1) Plátky mäsa vyklepeme, osolíme, okoreníme z obidvoch strán a dobre potrieme
horčicou. 2) Na rozložené plátky mäsa položíme po 1 plátku slaniny. Hrubšiu

stranu posypeme cibuľou pokrájanou na kocky a navrch poukladáme kyslé uhorky,
papriku a mrkvu, pokrájané na prúžky. 3) Mäso opatrne zrolujeme a zafixujeme
špáradlom alebo nitkou. 4) V rozpálenom liatinovom hrnci mäso opražíme zo všetkých strán. Potom zvitky podlejeme vínom a pridáme bylinky. 5) Zvitky dusíme pod
pokrievkou na miernom ohni, kým mäso zmäkne, čo môže trvať aj 1,5 až 2 hodiny.
Ak je potrebné, odparenú šťavu nahradíme vínom. Podávame so zemiakovým pyré
alebo žemľovými guľkami.
Tip Š&E: Plátky hovädzieho mäsa by mali byť veľké ako 2 dlane.
Požiadajme mäsiara, aby nám mäso nakrájal kolmo na svalové vlákna.
Ak by sa mäso krájalo pozdĺž vlákien, bolo by to na úkor kvality zvitkov.

Suroviny:
2 tabuľky
horkej čokolády,
2 polievkové lyžice
mandľového likéru
(Amareto),
3 polievkové lyžice
roztopeného
masla pol šálky
práškového cukru,
pol šálky rozsekaných
mandlí.

Domáce truffle
Šalát z ovocných srdiečok
Príprava:

1) Ovocie očistíme a pokrájame, ale nie na malé kúsky.
2) Formičkou v tvare srdiečka vykrajujeme rovnako veľké
srdiečka z rôznych druhov ovocia. 3) Z granátového jablka

sa, samozrejme, srdiečka vykrajovať nedajú, a tak ho len
ošúpeme a nasypeme niekoľko bobúľ na šalát. 4) Med
a citrónovú šťavu zmiešame vidličkou a nalejeme na šalát.
Ozdobíme mätou a medovkou posekanou nadrobno.

Suroviny: 250 g žltého melónu, 1 zrelý ananás,
1 zrelé mango, 1 granátové jablko, 2-3 polievkové lyžice
citrónovej šťavy, 1 polievková lyžica medu, 3 kivi.

24

| štýl&elán | február 2016

Príprava:

1) Horkú čokoládu rozpustíme nad parou tak, že

posledné 2-3 kocky pridáme až vtedy, keď sa už
ostatné celkom rozpustili. Primiešame práškový
cukor, maslo a dáme do chladničky, aby masa stuhla.
2) Po hodine vyberieme z chladničky a formujeme
z nej guľky s priemerom asi tri centimetre. Guľky
vyvaľkáme v nasekaných mandliach. Truffle uložíme
až do servírovania do plechovej škatule. Ak je
to potrebné, držíme ich v chladničke.

Tip Š&E: Truffle budú mať tradičnejší vzhľad, ak guľky
obalíme namiesto mandlí v kakaovom prášku. V tomto
prípade nakrájané mandle pridáme priamo do masy.
Do stredu guľky môžeme dať kúsky sušeného ovocia
povarené v alkohole, naprílad slivky varené v koňaku –
variácie môžu byť rôzne, podľa fantázie.

ZÚČASTNITE SA

NAJDÔLEŽITEJŠEJ
VÍNNEJ UDALOSTI REGIÓNU

S 20% ZĽAVOU.
Vstupné zahŕňa celodennú ochutnávku viac než 1000
vystavených vín bez obmedzenia + Za nákup v našom
e-shope v čase podujatia získate zľavu 2000 HUF.

3-5. marca

6

VinCE Budapest
Wine Show + Shop

3-4-5. marca 2016
Hotel Corinthia Budapešť

Podrobný program a predaj vstupeniek:
VINCEBUDAPEST.HU
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kultúra

Hudba, divadlo

kino, knihy
Februárový výber kultúry
pre celú rodinu.

muzikál

Atlantída

Bratislava, 18. 2. – 2. 6. 2016

Tvorcovia úspešného muzikálu Ôsmy svetadiel opäť prichádzajú s výnimočným titulom. V ďalšom originálnom a energiou nabitom muzikáli
režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka ožijú nesmrteľné hity Miroslava
Žbirku. Mladí ľudia sa vydajú na cestu za dobrodružstvom, namiesto
bájneho kontinentu však nájdu sami seba. Po bratislavskom Divadle
Tower Stage predstavenie postupne uvedú v Poprade, Banskej Bystrici,
Leviciach, Trenčíne, Košiciach, Bardejove a Lučenci.
www.ticketportal.sk

divadelná
show

Ï

Ï

Manéž Bolka Polívku
Trnava, 26. 2. 2016, Bratislava, 27. 2. 2016

Po vlaňajšom premiérovom turné po slovenských mestách sa
legendárny valašský kráľ s najstarším zábavným programom
Českej televízie opäť predstaví aj na Slovensku. Bolek Polívka si
vás dovoľuje pozvať na svoju jedinečnú divadelnú show, v ktorej
vystúpia ako hostia Milan Lasica, Pavel Liška, Jiří Stivín, Horkýže
Slíže, Anna Polívková, Michal Kurtiš, En.Dru (Ondřej Havlík),
Pavol Seriš, Jaromír Barin, či Jiří Fretti.
www.ticketportal.sk

Jazzové dni v Košiciach

festival

Košice, 11. – 21. 2. 2016

Na prvom ročníku Jazzových dní v Košiciach sa z domácej džezovej scény predstaví aj Zuzana Mikulcová so svojou skupinou a košická rodáčka Sisa Feher
s kapelou Fehero Rocher. Najväčšiu lahôdku milovníkom jazzu prinesie pred
posledná februárová nedeľa, keď v Kunsthalle/Hale umenia vystúpi Richard
Bona – svetoznámy basgitarista, spevák a skladateľ pôvodom z Kamerunu,
ktorý má na konte osem albumov a spoluprácu s dlhým zoznamom mien svetového jazzu. Pred jeho koncertom publikum naladí domáca skupina Cha Bud.
www.ticketportal.sk
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9

kultúra

Dvojníci

Magic Box

film

Honza Rambousek je šarmantný podvodník, v podsvetí
cenený ako odborník na zámky, počítače, elektroniku
a autá. Má však dlhy u mafiána Vytloukala a musí preto
z galérie ukradnúť vzácny obraz. Zachráni ho náhoda
– do cesty sa mu pripletie jeho dvojník, stredoškolský
profesor Richard Prospal, pedant a slušák na
pohľadanie. Kolotoč prekvapivých komediálnych situácií
sa roztáča...

Á

Dátum premiéry: 24. 2. 2016

Anton Blaha
Manderla a Modrý Maurícius

Miriam Miková a kolektív
Kniha o stolovaní

Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov

Vydavateľstvo 1. slovenská
škola spoločenskej etikety

Sedem poviedok z advokátskeho pros¿
tredia, sedem káuz z nedávnej minulosti
s exkluzívnymi informáciami, aké len
zriedka uniknú spoza dvier súdnej siene.
Vzrušujúca knižka pre poučenie i potešenie písaná ľahkým štýlom advokáta obdareného
neobyčajným literárnym talentom.

DVD

Príručka o pravidlách správania sa
počas stolovania v našich zemepisných šírkach, no najmä o tom, ako
správne prestierať stôl. Cieľom autorov je, aby si čitateľ nemusel kupovať viacero odborných kníh, ale mal to
všetko pokope, so zrozumiteľným textom a obrazovou prílohou.

Láska na vlásku

9

¿

Laputa

Magic Box

Kráľovský syn Matej sa má oženiť
s princeznou, ktorú nemiluje. Cíti
sa ako vo väzení, a tak si rád na
jeden deň vymení šaty so svojím
dvojníkom, tulákom Tomášom, aby
skúsil iný život. Lenže situácia sa
zamotá. Klasický námet použitý
v klasickej rodinnej rozprávke.

knihy

Magic Box

Á

Á

Lupták,
Lenko, Bugala,
Comendant,
Dugovič
Uspávanky
Real Music House

Unikátny inštrumentálny album
uspávaniek od otcov a profesionálnych hudobníkov, ktorých
spája napríklad aj projekt Moruša Jany Kirschner (album
ho zvukom trochu pripomína). Krásne hudobné podanie
ľudových piesní z celého Slovenska, vrátane rusínskej,
moldavskej a jednej chorvátskej.

9

Mladá Johanka nazvala svoju
kaviareň Laputa, podľa lietajúceho ostrova z knihy Gulliverove
cesty. Aj jej podnik je ostrovom,
kam každý príde s nejakým svojím sebectvom – a ide ďalej. Len
Johanka ostáva, sklamaná, neistá
a sama. Sonda do ľudskej duše
blúdiacej v dnešnom svete.

CD
Karpatské chrbáty
Dekel

Spinaker

Sú tu už 33 rokov... v poradí
deviaty album, najvyzretejší a najkompaktnejší. Dravé gitary, presné bicie
a basa, a do toho absolútny nadhľad speváka, textára
a úspešného spisovateľa kníh pre deti Branislava Jobusa,
ktorý do diela vložil celé srdce – ako vždy.
február 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. februára 2016. Z úspešných riešiteľov januárovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Vincka Struhára z Bratislavy, Albína Michlíka z Dolného
Kubína a Máriu Hencelovú z Kežmarku. Výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur.
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horoskop

Február

praje pripraveným

Tom
Selleck
29. 01. 1945

Rosamund
Pike
27. 01. 1979

Taylor
Lautner
11. 02. 1992

Natalie
Dormer
11. 02. 1982

Ani posledný zimný mesiac nuda nehrozí. Ak budeme chodiť po svete
s otvorenými očami a otvoreným srdcom, natrafíme na zaujímavé
príležitosti a výzvy. Dvere, ktoré boli ešte nedávno zatvorené, sa
otvoria – niekomu do rušného sveta, inému k pokojnému životu.

Baran

21. marec – 21. apríl

V januári ste obetovali veľa energie pre druhých.
Teraz sú na rade vaši priatelia, aby vám požičané
vrátili. Využite svoju februárovú popularitu na to,
aby ste si tento skvelý čas užili.

Býk

22. apríl – 21. máj

Teraz budete potrebovať o trošku viac sebaistoty. Využite preto zlepšujúcu sa finančnú
situáciu na investície do svojho tela aj duše.
Ak venujete čas a energiu užitočným aktivitám,
ľahšie sa dokážete postaviť za dobrú vec.

Váhy

23. september – 22. október

Ak žijete v partnerskom vzťahu, svojho partnera či
partnerku teraz spoznáte z novej stránky, prípadne
sa zúčastníte nejakého zaujímavého spoločného
programu. Ak žijete sami, Amor príde z tej strany,
z ktorej by ste ho najmenej čakali.

Škorpión

23. október – 22. november

Do tohto mesiaca vstupujete so svojím starým maximalizmom, rôzne udalosti však beriete s ľahkosťou.
Na pracovisku dá veľa ľudí na vaše rady, ale teraz im
môžete namiesto poskytovania rád ísť príkladom.

Blíženci

Strelec

Rak

Kozorožec

22. máj – 21. jún

Február prinesie zaujímavé stretnutie. Možno
z toho nebude trvalý vzťah, ani silné priateľstvo,
ale určite otvorí vo vašom živote nové horizonty.
Blahodarné účinky sa dostavia neskôr.

22. jún – 21. júl

Čaká vás viac práce, než by ste považovali za
komfortné, ale vám to nebude prekážať. Je to
pre vás skôr výzva než záťaž a prináša vám
to radosť. Navyše, z tejto práce budete mať
aj finančný osoh.

Lev

22. júl – 23. august

Ešte stále vás blaží úspech zo začiatku roka
a vďaka svojej veľkodušnosti ste schopní tieto
príjemné pocity odovzdať ďalej. Víkendy vám
ponúknu príjemné spoločenské zážitky.

Panna

24. august – 22. september

Pokojný a tichý príchod nového roka bude
mať pokračovanie aj vo februári. Oplatí sa
to využiť na meditáciu a preniesť tento pokoj
aj na svoje okolie.

23. november – 22. december

Túžite po slobode viac než inokedy, ale teraz vám
to váš partner, ako aj vaše okolie, bez problémov
tolerujú. V druhej polovici mesiaca na vás čakajú
nové intelektuálne výzvy.

23. december – 19. január

Ak vám predchádzajúci mesiac vniesol do života priveľa zmien, teraz si môžete vydýchnuť. Február bude
pokojný. Budete mať možnosť vymedziť si v medziľudských vzťahoch hranice a naučiť sa povedať nie.

Vodnár

20. január – 18. február

Prijmite s radosťou, že tento mesiac bude rušnejší
než ostatné. Našťastie, ani vo veľkom zhone nezanedbáte svoju prácu, ale stihnete popri nej prijímať
veľa blahoželaní.

Ryby

19. február – 20. marec

V polovici mesiaca sa môže objaviť starý známy,
alebo zabudnutý priateľ. Poteší vás to a môže sa stať,
že budete pokračovať vo vzťahu tam, kde ste v ňom
voľakedy dávno prestali. Ak sa ľahko dostávate do
sentimentálnej nálady, pokojne sa jej oddajte.

február 2016 | štýl&elán |
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podporujeme

Extra body

za ochranu životného
prostredia

V

yprážate často alebo len sem-tam? Máte radi
sušené paradajky v oleji či sardinky? Čo robíte
s olejom, ktorý vám zostane? Vylievate ho do
výlevky, WC alebo len tak za dom... Nič z toho nie je
správne riešenie – olej vám zanesie kanalizáciu, upchá
ju, zápach priláka nepríjemných hlodavcov. Alebo olej
znečistí podzemnú vodu.
Máme pre vás lepšie riešenie. Doneste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu Slovnaft. Ochránite prírodu aj
svoju kanalizáciu a za to vás Slovnaft odmení. Za každý
prinesený použitý kuchynský olej získate extra
body v Klube BONUS, ktoré môžete premeniť na odmeny podľa vlastného
výberu. Odovzdaný olej na Slovnafte
dostane druhú šancu. V spolupráci s
partnerskou spoločnosťou Meroco

premeníme nepríjemný odpad na energiu – po úprave
sa z neho vyrobí biopalivová zložka do motorovej nafty.
Gratulujeme! Ak ste odniesli použitý olej z vašej kuchyne
na Slovnaft, v tomto momente ste priateľskí k životnému
prostrediu druhýkrát. Biopalivová zložka z použitého
kuchynského oleja totiž znižuje tvorbu skleníkových plynov o viac ako polovicu.
Už asi neváhate, že k nám olej prinesiete. Máme pre vás
už iba pár praktických rád:
• vhodné sú všetky typy rastlinných olejov
• odovzdávaný olej nesmie obsahovať zvyšky potravín
ani vody
• zlejte olej cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo
originálneho obalu
• odovzdajte olej obsluhe na čerpacej stanici
• obsluha olej vizuálne skontroluje a na vašu Bonus
kartu pripíše body
• hreje vás pocit, že ste udržali svoju kanalizáciu
a životné prostredie čistejšie

Zoznam čerpacích staníc, kde môžete použitý kuchynský
olej odovzdať, nájdete na stránke www.slovnaftludom.sk
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KRIŠTÁĽOVO ČISTÁ VIDITEĽNOSŤ
PRE VYŠŠÍ KOMFORT
A BEZPEČNOSŤ NA CESTE

-40°C

Prémiová ochrana
pred zamrznu�m s vôňou Vianoc
alebo ľadového krištáľu.

