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Pre vás to najlepšie

na čerpacích staniciach slovnaft sa začala fut-
balová sezóna. pripravili sme pre vás limito-
vanú futbalovú kolekciu a máte tiež šancu zís-
kať futbalové ceny – a to dokonca dvakrát. 
v hre sú originálne národné futbalové dresy 
a osobné stretnutie s futbalovou reprezentá-
ciou. značka slovnaft sa spojila aj s kráľov-
ským športom – atletikou. legendárny atle-
tický míting pravda – televízia – slovnaft bude 
pokračovať. centrom diania sa stane 4. júna 
2016 úplne nový atletický areál svetových 
parametrov v Šamoríne a predstavia sa na 
ňom aj slovenskí olympionici.
radi by sme sa s vami podelili ešte o jednu 
dobrú správu. odteraz majú na vybraných čer-
pacích staniciach slovnaft svoje dôstojné 
miesto dobroty od malých lokálnych produ-
centov. pre začiatok máme pre vás 55 druhov 
slovenských poctivých výrobkov. sortiment 
zostavili odborníci na gastronómiu a boli pri 
výbere naozaj prísni. pod značkou naše naj-
lepšie kúpite poctivo vyrobené syry, mliečne a 
mäsové výrobky, sirupy, džemy, medy, cesto-
viny, nápoje a veľa iných regionálnych špecialít 
tej najlepšej kvality. pre členov bonus klubu 
máme špeciálnu uvádzaciu ponuku. na nákup 
vybraných produktov od malých regionálnych 
výrobcov môžu použiť bonusové body.

prajem vám šťastnú cestu. 
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Dobyvatelia sveta
●➜ Upravené

●➜ očakávané

●➜ Dostupné

●➜ letné

●➜ Silné

požiadavky trhu sú rôznorodé. a tak výrobcovia 
automobilov, prítomní na globálnej šachovnici, 
neustále zvažujú, počítajú a skúšajú, v ktorej krajine 
a s ktorým modelom by si vedeli odkrojiť väčší kus 
trhového koláča. v tejto situácii hrajú veľkú rolu aj 
atraktívne malosériové modely.

svižný facelift

Viditeľné úpravy
automobilka nissan na svojom športiaku gt-r 
z roku 2007 vykoná každý rok menšie úpravy. 
teraz však toto skvelé auto podstúpilo oveľa 
atraktívnejšie zmeny, ktoré sa výrazne pod-
písali na dizajne karosérie. okrem novej 
mriežky chladiča a širších prahoch 
konštruktéri vylepšili vnútornú pro-
tihlukovú izoláciu namontovaním 
ak tívneho systému eliminácie hluku 
a znížili počet klasických ovláda-
cích gombíkov zväčšením dotyko-
vej obrazovky. výkon 3,8 litrového 
motora v6 s dvojitým turbodú-
chadlom sa zvýšil z 550 na  
570 koní. model gt-r však 
dokáže 2 valce odpojiť.

ešte väčšie

Príde aj k nám?
v týchto dňoch sa začína na americkom trhu predaj  veľkoroz-
merného suv mazda Xc-9. automobilka chce okrem usa skúsiť 
šťastie aj v rusku, na blízkom východe, a samozrejme  
v Japonsku. v európe sa predaj pôvodne neplánoval, avšak podľa 
posledného vyjadrenia Jeffa guytona z mazdy predsa len svitla 
nádej, že model cX-9 dorazí aj na automobilovo rozmaznaný 
starý kontinent. prekážkou sú zatiaľ nepreskúmané preferencie 
trhu a chýbajúci dieselový motor. do mazdy Xc-9 je momentálne 
montovaný len jediný 2,5 litrový štvorvalcový turbomotor.

správy o autách
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stupňovité

Americký zubor
kým príde o dva roky na trh úplne nový lincoln navigator, automobilka sa 
snaží privábiť pozornosť zaoceánskych motoristov atraktívnym štúdiovým 
vozidlom. do sériovej výroby sa určite nedostanú dvere otvárané smerom 
nahor a výsuvné schody, je ale šanca, že šesťmiestna kabína a sedadlá s mož-
nosťou nastavenia tridsiatimi spôsobmi zostanú. do prednej časti navigatora 
sa dostane 3,5 litrový benzínový turbomotor v6 z Fordu gt, ktorý disponuje 
výkonom 400 koní.

KrátKe SPrávy
Najlepšie autá sveta
porota zložená z európskych, ázijských 
a severoamerických odborných noviná-
rov zvolila víťazov súťaže auto roka 2016 
(World car of the year 2016). víťazom 
sa stala mazda mX-5, v luxusnej kategó-
rii získalo prvenstvo bmW 7, v športovej 
audi r8 a v zelenej kategórii toyota miari.

Nová Panamera
po siedmich rokoch bude štvordverové 
porsche s názvom panamera vymenené 
za nový model. druhá generácia vozidla 
bude postavená na nových základoch, 
bude ľahšia a úsporňejšia, a podľa 
správ vznikne aj kombi verzia. prototyp 
sa už testuje.

Päťtisíc
v sant’agata bolognese – závode auto-
mobilky lamborghini, vyrobili už päťtisíc 
kusov vozidiel aventador. na dosiahnu-
tie tohto čísla, ktoré sa u výrobcov špor-
tiakov považuje za slušný údaj, potre-
bovala talianska automobilka len päť 
rokov. prvé vozidlo zišlo zišlo z výrob-
ného pásu vo februári 2011.

Nulové emisie
podľa novej stratégie dopravy bude  
v nórsku možné uviesť od roku 2025 do 
premávky už len autá s nulovými hodno-
tami emisií. v tejto škandinávskej krajine 
to nebude žiadny veľký problém, pretože 
každé štvrté predané auto tam má už 
teraz elektrický pohon.

tesla

Ľudové auto?
kým elon musk, majiteľ fabriky vyrábajúcej vozidlá s elektrickým 
pohonom, verejne predstavil tesla model 3, vzniklo veľa dohadov  
o výzore karosérie nového modelu strednej triedy. nakoniec sa uká-
zalo, že tvar auta nevybočuje z línií ostatných modelov značky. cena 
vozidla tesla model 3 je 35 tisíc dolárov. prvé kusy sa dostanú k 
zákazníkom, ktorí už teraz obliehajú autosalóny v snahe objednať si 
model čo najskôr, v druhej polovici roka.

naďalej medzi elitou

Bez strechy
model r8 – druhá generácia najrýchlej-
šieho automobilu audi – existoval dote-
raz len ako kupé. pred letnou sezónou 
však dorazil na trh aj spyder s otvára-
teľnou strechou. karoséria s textilnou 

strechou z jazdných vlastností tohto 
pekelne rýchleho vozidla príliš neubrala, 

pretože zrýchlenie sa zhoršilo len  
o 0,1 sekundy. strecha sa otvorí  

a zatvorí za 20 sekúnd, a to až do rých-
losti 50 km/h. automobil r8 spyder je 

dostupný s 5,2 litrovým a 540 koňovým 
motorom v10, vyrábaným v maďarskom 

győri. cena je 195 tisíc eur. 

správy o autách
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Beštia
z turína

obhajca titulu veterán roka je skutočnou špecialitou. 
typ Fiat S76, znovuzrodený obetavou prácou nadšenca 
histórie automobilizmu, poháňa najväčší automobilový 
motor, aký kedy existoval. ešte aj dnes dokáže vydesiť 
každého, kto sa vyskytne v blízkom okolí.

Fiat S76

Fiat v knihách dejepisu 

Fiat s76 sa síce – nie z vlastnej viny – nestal oficiálnym svetovým 
rekordérom, ale taliansky výrobca nakoniec prenikol do učebníc 

dejepisu, i keď s iným modelom. dopomohol tomu ernest elridge, 
ktorý za volantom jedinečného Fiatu mephistopheles v roku 1924 

vylepšil rekord na spevnenej dráhe na 234,9 km/h. britský pilot 
zabudoval do karosérie pretekárskeho vozidla Fiat sb4 z roku 

1908 letecký motor s objemom 21,7 litrov a sile 320 koní.

Opojenie rýchlosťou sa už na úsvite automobilizmu 
rozšírilo ako nákaza a inovačný dopravný prostrie-
dok sa zmenil na športové náčinie. výrobcovia 

automobilov a piloti za ich volantmi si merali sily na čoraz 
častejších pretekoch, ale snažili sa získať slávu aj stále 
lepšími rýchlostnými rekordmi. rýchlosť 100 km/h bola 
po prvýkrát prekročená v roku 1899 a o desať rokov 
neskôr sa blitzen benz už rútil rýchlosťou 202,7 kilo-
metra za hodinu. podľa princípu dôležitosti rozmerov bol 
nemecký rekordér poháňaný motorom s objemom 21,5 
litra (teda 21 500 kubických centimetrov), schopným vyvi-
núť 200 konských síl. 

neuznaný rekord
taliansky Fiat sa rozhodol pre ešte väčší motor, než mali 
rivali. tak sa zrodil pred 105 rokmi Fiat s76, známy pod 
oveľa výstižnejšou prezývkou turínska beštia. názov nie 
je náhodný. dvojtonové monštrum poháňal štvorvalcový, 
28,5 litrový motor, ktorého maximálny výkon bol 300 kon-
ských síl. ide o najväčší motor, skonštruovaný vyslovene 
pre automobil. samozrejme, vozidlá poháňali aj väčšie 
agregáty, tie však boli prevzaté z lietadiel. 

dá sa povedať, že auto bolo postavené okolo motora. 
výsledkom bola karoséria s dĺžkou skoro štyri metre, pri-
čom úzka predná kapota dosiahla výšku až 1,6 metra. 
keď auto prvý raz prefrčalo ulicami turína, zvuková vích-
rica vyľakala nielen okoloidúcich, ale aj testovacieho 
pilota Felice nazzara. keď z takmer neriaditeľnej beš-
tie, ktorá dosahovala neuveriteľné zrýchlenie, po skon-
čení testovacej jazdy vystúpil, podlamovali sa mu kolená. 
o pokorenie rekordu blitzena benza sa ako prvý pokúsil 
jeho kolega, pietro bordino. ten v roku 1911 dosiahol na 
severovýchodnom anglickom pobreží saltburn rýchlosť 
200 km/h. na rekord to však nestačilo a výzva zostávala 
živá. nesmierne bohatý ruský šľachtic, boris sukanov 
odkúpil jeden z vyrobených Fiatov s76 a ako pilota  
po sadil za volant angličana arthura duraya.  

automobilová história
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dvojtonové monštrum 
poháňal štvorvalcový, 
28,5 litrový motor, ktorého 
maximálny výkon bol 300 
konských síl.

ten v roku 1913 na pláži v belgickom oostende pokoril 
rýchlosť 220 km/h. blitzen benz bol porazený. Fiat s76 
sa do veľkej knihy automobilizmu nakoniec predsa len 
nedostal. pre zlé počasie už vozidlo na spiatočnej ceste 
svoj bravúrny výkon nedokázalo zopakovať. rekord zostal 
neoficiálny.  
a na s76 sa čoskoro zabudlo…

znovuzrodenie beštie
prešlo sto rokov a stalo sa to, čo nikto nečakal. turínska 
beštia sa vrátila v plnej sile. na to však musel exis tovať 
automobilový nadšenec, aspoň taký zanietený ako jeho 
predchodcovia. vráťme sa však ešte do minulosti.  
boris sukanov počas prvej svetovej vojny svoj exemplár 
s76 predal a ten putoval cez mexiko do austrálie.  
tu auto s menším motorom štartovalo na niekoľkých pre-
tekoch, kým jeho osud nespečatila fatálna nehoda. druhý 
exemplár automobilka Fiat, ktorá sa bála o svoje vývojové 
tajomstvá, rozobrala. motor však nechali pokope.  
na začiatku druhého tisícročia ho objavil angličan duncan 
pittaway a odvtedy svoj život venoval vzkrieseniu Fiatu 
s76. po dôkladnej bádateľskej práci našiel v roku 2003 
podvozok druhej beštie, ktorá sa dostala do austrálie. 
pustil sa do reštaurovania. podľa pôvodných projektov  
a dobových fotografií vdýchol nový život nielen motoru 
s76 s poradovým číslom jeden, ale podarilo sa mu verne 
zrekonštruovať aj karosériu a prevodovku. 
znovuzrodený Fiat s76 mal svetovú premiéru na vlaňaj-
šom rýchlostnom festivale v goodwoode, kde zo zvuku 
28,5 litrového monštra naskakovala divákom husia koža 
– rovnako, ako účastníkom tohtoročnej výstavy veteránov 
rétromobile v paríži.

veterán roka
obetavú prácu duncana pittwaya 
si všimol aj svet veteránových 
automobilov. vlani v decembri na 
medzinárodnom festivale historic-
kých vozidiel získal Fiat s76 cenu 
automobil roka. cena založená  
v roku 2011 oceňuje mimoriadne 
výsledky vo svete klasických vozi-
diel spolu v 14 kategóriách.

automobilová história
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renault Mégane patrí už vyše dvoch desaťročí k elitným 
príslušníkom kompaktnej kategórie vozidiel. štvrtá 
generácia sa však musí okrem francúzskych a nemeckých 
značiek popasovať aj s konkurenciou z Ďalekého východu.

pretekári kompaktné 
modely

renault mégane – Komfort
ešte pred niekoľkými rokmi renault zápasil s problémami, ale našiel 
svoju cestu a automobily s touto značkou sa snažia byť čoraz lepšie.  

po modeloch espace, talisman a kadjar začala francúzska automo-
bilka stúpať nahor aj v nižších kategóriách. svedčí o tom štvrtá 

generácia kompaktného vozidla mégane, ktorá debutovala vlani 
na jeseň. motoristov chce auto prilákať už nielen svojou cenou, 
ale aj dizajnom a všestrannou kvalitou. k atraktívnemu zovňaj-
šku prináleží presvedčivý, pre vodiča vyslovene komfortný inte-
riér, v ktorom sú použité kvalitné materiály. motory sú tiché, ale 

účinné a podvozok má jemné perovanie. zážitok z jazdy si možno 
u nového mégane užiť už aj s 90 koňovým základným motorom.

Honda civic – raketa
prívrženci japonskej značky si vysoko cenia najmä športový vzhľad 

hondy a jej jazdné vlastnosti. to všetko je príznačné aj pre kom-
paktný civic. deviata generácia prišla na trh v roku 2012 a vlani 
podstúpila menšie osvieženie. interiér je jednoduchý, účelný  
a ergonomický. prístrojová doska je vypracovaná precízne, ale 
konštruktéri sa vyhli veľkému počtu tlačidiel. v pohodlných  
a stabilných sedadlách nie je problém precestovať aj stovky 

kilometrov. Športová verzia type-r je v podstate cestné prete-
kárske vozidlo s maximálnou rýchlosťou 270 km/h.

Hyundai i30 – solídnosť
pomer síl v kategórii kompaktných vozidiel poriadne rozhá-
dzala druhá generácia hyundai i30. vozidlo vlani prešlo men-
ším osviežením, ale solídne vypracovanie, pohodlný inte-
riér, moderné motory a dobrý pomer ceny a kvality zostali 
nezmenené. technologicky však i30 trochu zaostala, pre-
tože z asistenčných systémov sú dostupné len tie najpo-
trebnejšie. podobne ako v prípade civicu a mégane, aj  
u juhokórejského výrobcu patrí k základnej cene päťročná 
záruka – čo v prípade automobilu hyundai znamená aj 
pomoc na cestách európy – a bezplatný povinný servis.

Cestní 
svet áut
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Honda civic
Dĺžka  .......................................... 4370 mm
šírka  .......................................... 1770 mm
výška  ......................................... 1470 mm
vzdialenosť náprav  .................  2595 mm
batožinový priestor  ...............  477 litrový
motor  ...............  3 benzínové, 1 dieselový
výkon  .......................................  100-310 k
priemerná spotreba  ...  3,6-7,3 l/100 km
cena  ......................... 15 990-34 890 eur

Dizajn
vlaňajší facelift sa týkal len predného 
nárazníka a svetiel. vďaka novej zašpica-
tenej prednej časti, skrytej kľučke zad-
ných dvier a spojleru spájajúcemu zadné 
svetlá, sa civic môže pýšiť jednou z najdy-
namickejších karosérií vo svojej kategórii.

výbava
vozidlo je predávané vo verziách comfort, 
elegance, sport, executive a type-r. 
základná cena je vysoká, ale majiteľ za 
ňu dostane prémiovú výbavu: monitorova-
nie hluchého priestoru za autom, rozpo-
znávanie dopravných značiek, automatika 
brániaca vybočeniu z jazdného pruhu, 
zabránenie nárazu city-brake, ako aj asis-
tent cúvania a systém upozorňujúci na 
prekážku pred vozidlom. 

Motor
základný agregát je 1,4 litrový benzínový 
motor o sile 100 koní. k 1,8 litrovému  
a 142 koňovému benzínovému motoru sa 
montuje 6-stupňová prevodovka. 2,0 lit-
rový turbomotor vozidla type-r je schopný 
produkovať 310 koňový výkon a 400 nm 
krútiaci moment. Jediné dieselové rie-
šenie je 1,6 litrový, 120 koňový motor.

renault mégane
Dĺžka  .........................................  4359 mm
šírka  .......................................... 1814 mm
výška  ........................................  1438 mm
vzdialenosť náprav  .................. 2670 mm
batožinový priestor  ...............  384 litrový
motor  ...............  4 benzínové, 4 dieselové
výkon  .........................................  90-205 k
priemerná spotreba  ...  3,7-6,0 l/100 km
cena  .........................  12 990-24 490 eur

Dizajn
v porovnaní so svojím predchodcom, ktorý 
bol na trhu osem rokov, urobil dizajn karo-
série veľký krok vpred. zmena je taká 
výrazná, že mégane mieša karty v celom 
segmente kompaktných vozidiel. nápadné 
tvarové riešenia, atraktívne svetlá, mar-
kantné línie si držia štýl úspešných vozi-
diel renaultu z nedávnej minulosti. 

výbava
k typom predávaným v stupňoch výbavy 
life, zen, itens, bose a gt v základnej cene 
prináleží 4,2-palcový displej, bluetooth, sta-
bilizátor jazdy, asistent rozjazdu do kopca, 
tempomat, klimatizácia a denné led 
svetlá. verzia gt prichádza s vonkajším  
a vnútorným optickým tuningom. 

Motor
najslabším benzínovým pohonom je 1,6 
litrový a 115 koňový sací motor, strednú 
cestu reprezentuje 1,2 litrový 110 alebo 
130 koňový turbomotor. Športovú gt ver-
ziu poháňa 1,6 litrový 205 koňový benzí-
nový alebo 165 koňový dieselový motor. 
z dieselového pohonu sú ešte k dispozícii 
90 a 110 koňové verzie 1,5 litrového agre-
gátu, resp. 1,6 litrový, 130 koňový motor.

Hyundai i30
Dĺžka  .........................................  4300 mm
šírka  .......................................... 1780 mm
výška  ......................................... 1470 mm
vzdialenosť náprav  .................  2650 mm
batožinový priestor  ...............  378 litrový
motor  ...............  3 benzínové, 3 dieselové
výkon  .......................................... 90-136 k
priemerná spotreba  .... 3,8-6,0 l/100 km
cena  .........................  13 504-18 424 eur

Dizajn
vzhľad vozidla zohľadňuje požiadavky 
motoristov starého kontinentu. preto prí-
jemný tvar vozidla i30 nie je nápadný, ale 
ani nezaujímavý. pri poslednom face lifte 
sa šesťuholníkový sací otvor stal ešte 
väčším a markantnejším. denné led 
svetlá sú v základnej cene vozidla.

výbava
do základného balíčka patrí len najdôle-
žitejšie príslušenstvo pre pohodlie vodiča 
a spolujazdcov, ale bezpečnostná výbava 
je v každej verzii – go, classic Family, 
style – úplná. najvyšší stupeň výbavy už 
prichádza s dvojzónovou klimatizáciou, 
bluetoothom ovládaným hlasom, tempo-
matom, vyhrievaným sedadlom a volan-
tom, či zadným parkovacím senzorom. 

Motor
benzínový 1,4 litrový motor je 100 
koňový, kým 1,6 litrový motor má 120, 
resp. 135 koní a dá sa vybaviť aj sedem-
stupňovou automatickou prevodovkou. 
dieselový 1,4 litrový motor je 90 koňový, 
kým 1,6 litrový motor má silu 110, resp. 
136 koní.

svet áut
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Hviezda bez manierov

automobilka mercedes-benz obnovuje svoju ponuku v zrýchlenom 
tempe a veľmi atraktívnym spôsobom. najnovšie vymenila  
v strednej kategórii hranaté vozidlo GlK za štýlovo elegantné Glc.

Mercedes-Benz GlC 
250d 4Matic

Harmónia nadovšetko
zmyselná čistota – pri tomto slovnom spojení asi kaž-
dému napadne niečo iné, určite však nie terénny automo-
bil. takto však ale popisuje automobilka mercedes-benz 
filozofiu dizajnu nového modelu glc, a už pri zbežnom 
pohľade jej dáme veľmi rýchlo zapravdu. toto suv stred-
nej kategórie vystrieda na trhu model glk, ktorý je v pre-
daji od jesene 2008 a od svojho predchodcu sa líši nie-
len názvom. konštruktéri pri novom modeli vymenili 
hranatú formu za oblejšiu siluetu. všetko do seba harmo-
nicky zapadá a nikde nevidno detail, ktorý by tam nepat-
ril. aerodynamický koeficient 0,31 , ktorý je možné považo-
vať za nový benchmark  v tomto segmente, tiež naznačuje 
dynamické tvary tejto novinky. na druhej strane je vozidlo 
glc dlhšie o 12 centimetrov, širšie o 5 centimetrov a vyš-
šie o 9 milimetrov, než pôvodné glk. vďaka väčším roz-
merom je naozaj batožinový priestor naozaj veľkorysý 
a celý interiér je oveľa priestrannejší. komfortné zadné 
sedadlá je taktiež možné využívať plnohodnotne. Je vidieť, 
že toto auto je postavené na základoch triedy c. 

Jeho interiér je charakteristický pre najnovšie typy tejto 
značky, a tak aj glc disponuje osobitne umiestneným 
dotykovým monitorom, ktorý prečnieva nad prístrojovou 
doskou ako miniatúrny televízor. touchpad, integrovaný 
do lakťovej opierky, umožňuje ovládanie palubného sys-
tému jednoduchými pohybmi prstov. do dotykovej plo-
chy je tak možné vnášať priamo – ručným písmom – pís-
mená, čísla, ako aj špeciálne znaky, čo vo veľkej miere 
uľahčuje vpisovanie názvov ulíc do navigačného systému. 
a navyše, vďaka nespočetnému množstvu farebných  
a materiálových kombinácií si každý zákazník môže vytvo-
riť interiér podľa vlastného vkusu.

športovosť a elegancia
na rozdiel od doterajších štandardov tejto značky, v pré-
miovej triede nie je na výber viac úrovní výbavy. k dis-
pozícii sú len dve verzie: športová amg line a exclusive, 
ktorá zdôrazňuje eleganciu. k rozsiahlemu zoznamu polo-
žiek základnej výbavy si zákazník môže vyberať doplnky 
z nemennej rozsiahlej ponuky. limitom pre konečnú 

autotest

10  | štýl&elán | máj 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 dieselový s dvojitým turbodúchadlom
objem valcov 2143 cm3

max. výkon 204 k – 3800/minútu
max. krútiaci moment 500 nm – 1600/minútu
rozmery: 4656/1890/1639 mm
vzdialenosť náprav 2873 mm
batožinový priestor 505/1600 litrový
prevodovka 9 stupňová automatická
maximálna rýchlosť 222 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h) 7,6 s
priemerná spotreba 5,0 l/100 km
cena 46 950 eur

Odporúčaný olej
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

Mercedes-Benz GlC 
250d 4Matic

výbava
automatická prevodovka, ktorú je možné ovládať aj  
z volantu, podvozok agility control, servoriadenie závislé 
od rýchlosti, automatika štart/stop, asistent rozjazdu do 
kopca, systém monitorovania bdelosti šoféra attention 
assist, systém collision prevention assist plus, upozor-
ňujúci na možnosť kolízie, stabilizátor jazdy s asistentom 
na kontrolu vybočenia z jazdného pruhu, sedem airba-
gov, adaptívny tempomat, bluetooth pripojenie, elek-
tricky ovládané okná s komfortným zapojením, dvojzó-
nová klimatizácia.

výbavu je asi len hrúbka našej peňaženky. ku glc je 
možné objednať si aj audio systém burmester s priesto-
rovým účinkom, vyhrievané a vetrané sedadlá s pamäťou 
a trojzónovú automatickú klimatizáciu.
Ďalšou voliteľnou položkou je vzduchové pruženie air 
body control, ktoré je v tomto segmente jedinečné a pri-
pomína vyššie kategórie vozidiel. spolu s pohonom všet-
kých kolies 4matic, ktoré je v štandardnej výbave, a adap-
tívnym tlmičom perovania poskytuje táto technológia 
jedinečný zážitok z jazdy.

asistenčné systémy
okrem toho má glc všetky možné asistenčné sys-
témy známe z triedy c, e a s. v základnej výbave auta je 
collision prevention assist plus na zabránenie nehôd, sys-
tém blind spot assist znižujúci mŕtvy uhol, a tiež systém 
pomáhajúci pri brzdení, vybavený detektorom chodcov.

mercedesový zážitok
o pohon vozidla sa starajú dva 2,1 litrové dieselové 
motory (170 alebo 204-koňový), respektíve jeden  
2,0 litrový, 211 koňový benzínový motor. testované 
vozidlo poháňal silnejší dieselový motor. auto malo vo 
výbave mnohé asistenčné systémy, ktoré v kombinácii  
s brzdiacou silou s možnosťou výborného dávkovania  
a tichým chodom poskytli nefalšovaný “mercedesový  
zážitok“ z jazdy. 

autotest
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nový začiatok majstra modernej 
anglickej kuchyne 

JAMIE OLIVER
Gastrorevolucionár. Jamie Oliver, tvorca novej vlny britskej kuchyne, 
medzi prvými priniesol kúzlo varenia miliónom televíznych divákov. 
ukázal im, že varenie je trendy, atraktívne a jednoduché. teraz v máji 
si Jamie pripíše na svoje životné konto 41 rokov. ani jemu sa nevyhla 
kríza stredného veku. na dlhé úvahy o pochybnostiach štyridsiatnika 
však nemá čas. Čoskoro sa mu narodí piate dieťa a sieť jeho 
reštaurácií sa utešene rozrastá...

40+Gast’roCker
tváre z obálky
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Jamieho najväčším nepriateľom je čas. ani on  
ho nemá nazvyš. a ani jemu, šéfovi gastronomic-
kej ríše a otcovi už takmer piatich detí, realita nič 

neodpustí. toto zistenie ho trochu vyviedlo z miery. 
typická kríza stredného veku v miernejšej forme. 
po Jamieho boku sa však neobjavila sexi blondínka 
a v garáži nepribudlo lamborghini. napriek tomu je  
v jeho správaní badateľná istá nervozita.
Jamie olivier priznáva, že v predchádzajúcich dvoch 
desaťročiach spával v noci maximálne tri-štyri hodiny 
a žil závratným tempom. pred dvoma rokmi však 
zabrzdil a obzrel sa späť. má manželku, deti, pár tuc-
tov reštaurácií s jeho menom, stal sa autorom best-
sellerov a nadobudol značný majetok. uvedomil 
si však, že má ešte veľa plánov – a hodiny tikajú. 
potreboval by žiť najmenej sto rokov. vrhol sa na štú-
dium vedy o zdravej výžive, konzultoval s odborníkmi 
na spánok a zbavil sa trinástich kíl, vďaka čomu sa 
znovu kamaráti s košeľami so zúženým strihom.   
Jamie sa za posledných dvadsať rokov stal ikonou, 
súčasťou britského národného povedomia.  
zároveň získal ľudský rozmer a vie hovoriť aj o veľmi 
osobných témach. 

“Keď sa pozriem do zrkadla, mám pocit, že ten  
v zrkadle nezodpovedá mojim očakávaniam – povedal 
v rozhovore pred viac ako rokom. – Som dosť dobrý? 
Som dosť múdry? Nie som génius. Moji fanúšikovia sú 
presvedčení, že mi to páli, ale nie je to celkom tak.”

Jeho životným postojom je optimizmus. vždy bol pre-
svedčený, že pohár je napoly plný, nie napoly prázdny. 
“Optimistom som stále. Som však už unavený. Môj 
džob sa ale nesmie zastaviť. Pracujem tak, akoby 
slnko ani nezapadalo a telefón mi zvoní takmer bez 
prestávky. Je to ako hra Tetris. Máš prázdne miesto 
na vzor štyri-jedna, a práve taký tvar prichádza, aby 
si mohol hrať ďalej. Cítim, že nie som sám sebou. 
Nesťažujem si, nie som uplakaný typ. Len doteraz 
som sa svojím skutočným ja prakticky nezaoberal.” 

Jamie sa na vrchol slávy dostal vo veľmi mladom veku 
a teraz sa ťarchy úspechu, ktorú vláčil celé desaťro-
čia, snaží zbaviť. 
“Keď sa človek blíži k štyridsiatke, verí, že má dosť 
času. Ten sa ale rýchlo míňa. Štyridsiatka je vlastne 
polcesta k zániku. Je to ťažké, ale treba to prijať. 
Chcel by som dosiahnuť hornú hranicu ľudského 
veku, ale na to musím mať prísnejšiu životosprávu. 
Také sú pravidlá hry.”

EXKLUZÍVNYrozhovor

tváre z obálky
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v spojitosti s Jamiem sa často zabúda, že je zvidieka.  
rebel, ktorý prevrátil zabehanú britskú gastronó-
miu naruby, pochádza z malej severoanglickej dediny 
clavering. na začiatku ho motivovala príležitosť zaro-
biť peniaze. 
“Naše myslenie je orientované na obchod, ale len 
zarábať peniaze je veľmi nudné. Značnú časť svojich 
peňazí som v uplynulých dvadsiatich rokoch minul na 
spolupracovníkov a ich mzdy. No a režim gastrono-
mickej ríše sa mi nepáči. Napríklad trojhodinové roko-
vania vrcholového manažmentu… To nie som ja. Ale 
prácu je potrebné spraviť poriadne. Ak nie je dokon-
čená jedna úloha, ďalší krok sa nepodarí. A aké mám 
plány? Chcem sa koncentrovať, zoštíhľovať riade-
nie a rozširovať svoju sieť reštaurácií o miernejším 
tempom.”

zatiaľ sa to Jamiemu celkom nedarí, pretože len na 
budúci rok otvorí svoje reštaurácie Jamie’s italian na 
francúzskych, švajčiarskych, nemeckých a holand-
ských letiskách… na prestávky a pozvoľné tempo 
nebude čas.
“Trápi ma, že som pri svojich deťoch niečo premeš-
kal. Veľmi ma baví výchova mojich dvoch mladších 
detí, strávil som s nimi viac času než s dvomi staršími. 
Pri nich som bol presvedčený, že kým nerozprávajú, 
sú to »len« stvorenia, a nie individuality. Bol to omyl. 
Veľa som cestoval, a kým som zložil nohu z plynového 
pedála, deti vyrástli. Mal som byť s Popsom a Daisym 
omnoho viac. Nenapadlo mi, že strata času je príliš 
veľká. Teraz už viem, že rodina je najdôležitejšia.”

oliverovci žijú na farme neďaleko cambridge. chateau 
oliver je zrekonštruovaný majer zo 16. storočia, plný 
kvetov a živého ruchu.  
“Nemyslím si, že sme snobi. Máme radi pekné veci, 
ale naša farma je skromná. A prekrásna.“

optimistom som stále.  
som však už unavený.  
môj džob sa ale nesmie 
zastaviť. pracujem tak,  
akoby slnko ani nezapadalo  
a telefón mi zvoní takmer  
bez prestávky.

vizitka

James trevOr Oliver

narodený: 27. mája 1975 v claveringu 

rodinný stav: ženatý, otec štyroch detí, piate je 

na ceste

majetok: asi 240 miliónov libier

počet reštaurácií: 70

počet brandov: 5

  •  Barbecoa (steak house): 1

  •  Fifteen (nezisková reštaurácia, patrí do novej 

vlny, a predsa je klasická): 1

  •  JamieOliver’s Diner (bufetový typ s výrobkami 

z bio hospodárstiev): 1

  •  Jamie’s Italian (talianska reštaurácia): 66

  •  Union Jacks (britská nostalgická): 1

počet vydaných kníh: 21

počet predaných kníh: asi 40 miliónov

tváre z obálky
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ako si Jamie predstavuje nasledujúcich desať rokov? 
svoj džob nezanechá ani v prípade, že bude stále fun-
govať vo vysokých otáčkach. 
“Ak ľuďom poskytneme vhodné a zrozumiteľné infor-
mácie, urobia výborné rozhodnutia. Napríklad v prí-
pade dane z cukru vo Veľkej Británii – čiže dane za 
zdravie detí, ako ju nazývam ja – konečné rozhodnu-
tie bude na ľuďoch. A tí musia byť informovaní. Viem, 
že mnohých hnevá môj elán, nehovoriac o mojich 
názoroch a štýle rozprávania. Ak do tejto rovnice pri-
dáme aj moje meno... tak som optimista. Ale to som 
už povedal.“

Jamie vo svete
v gastro podnikaní britského majstra v oblasti 
reštauračných služieb sa najaktívnejšie rozvíja 
Jamie’s italian. prvú reštauráciu Jamie’s italian 
otvorili v anglickom oxforde v roku 2008. o tri roky 
neskôr značka dobyla britské ostrovy a začala 
expandovať do zahraničia. “talianska flotila“ 
momentálne pozostáva z dvoch ruských, singa-
purských, brazílskych a honkongských reštaurá-
cií a po jednej kanadskej, švédskej, írskej, dubaj-
skej, tureckej, indickej, indonézskej a holandskej 
jednotky. expanzia však pokračuje a okrem sused-
ného maďarska, kde bude prvá reštaurácia Jamie’s 
italian otvorená tento rok v lete – čoskoro vztýčia 
vlajku Jamie aj v Južnej afrike, na cypre a novom 
zélande. podniky, ktoré chcú vstúpiť do franšízu, 
musia splniť viacero kritérií. v reštaurácii v talian-
skom štýle, vrátane kuchyne, sú recepty od olivera 
povinné a taniere, ktoré “odchádzajú“ z kuchyne  
k hosťom reštaurácie, sú snímané kamerou. 
náklady na otvorenie reštaurácie s menom Jamieho 
olivera sú prístupné na webovej stránke  jamieoli-
ver.com. ide o zhruba milión libier, avšak nádejný 
obchodný partner musí siahať hlbšie do vrecka dlho-
dobo. Jamie sníva o takom spoločníkovi, ktorý má 
reštaurácie Jamie’s italian otvorené najmenej tri…
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najlepšie reštaurácie

najvyšší počet reštaurácií  

s michelinovskými hviezdami bol  

a je vo Francúzsku. najviac reštau-

rácií s troma hviezdami však nemá 

paríž (11), ale japonské tokio (13). 

zo šéfov sa môže najväčším poč-

tom michelinovských hviezd pochvá-

liť Francúz Joël robuchon, pracujúci 

pre gordona ramsaya. na svojom 

konte ich má až 25 a získali  

mu ich reštaurácie v rôznych čas-

tiach sveta.

Sprievodca reštauráciami. tento žáner existuje viac  
ako sto rokov. Dnes dobrodruhom chutí pri 
vyhľadávaní reštaurácií pomáha more časopisov 
a online blogov, ktoré pri svojich hodnoteniach 
vychádzajú niekedy z názorov verejnosti, niekedy 
z vyjadrení odborníkov. Ako dnes vyzerá a kam 
smeruje boj o prvenstvo v gastronomickom odbore?

Hviezdne vojny
rýchlokurz luxusnej  

gastronómie

zrod sprievodcov reštauráciami sa spája s roz-
vojom automobilových výletov. nie náhodou je 
všeobecne známy sprievodca michelin so sto-

ročnou tradíciou pomenovaný po výrobcovi automo-
bilových pneumatík. Časopis spočiatku ponúkal prak-
tickú pomoc automobilistom jazdiacim na vidieku 
a popri tom uvádzal aj reštaurácie, ktoré sa oplatí 
navštíviť. najlepšie reštaurácie michelin cielene 
vyhľadávať až neskôr. v súčasnosti hodnotia reštaurá-
cie rovnakí vysoko kvalifikovaní medzinárodní odbor-
níci a konkurencia jestvuje len v zámorí v podobe 
sprievodcu zagat. 
michelinovský sprievodca mapuje západoeuróp-
ske štáty, veľkomestá európy a sveta – new york, 
chicago, san Francisco, hongkong a makao –  

$$
$

Ceny, maximá

obed v reštauráciách ocenených troma 
michelinovskými hviezdami znamená 
zážitok na celý život. tomu zodpovedá aj 
cena. v parížskej reštaurácii svetozná-
meho francúzskeho šéfa, alaina 
ducasseho zaplatíme 550 eur na osobu, 
v newyorskej mase a tradičnej japonskej 
reštaurácii v kjótskom kitchu až 600 
dolárov. večera v katalánskej reštaurácii 
s troma hviezdami el celler de can roca, 
vyhlásenej za najlepšiu reštauráciu sveta, 
je „len“ 200 eur na osobu, avšak na 
rezervovanie stola sa čaká štrnásť mesia-
cov. aj medzi reštauráciami vyznamena-
nými troma hviezdami však sa nájdu 
neobvyklé prípady. napríklad 91-ročný 
Jiro ono, majster v príprave sushi, pre-
dáva vo svojej reštaurácii v podchode 
tokijského metra svoje špeciality, pozo-
stávajúce z dvadsiatich chodov, za 300 
dolárov. pri návšteve Japonska sa tam 
zastavil aj prezident usa, barack obama.

gastroguide
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Patríme  
do tOP 100
reštaurácie na slovensku na svoju miche-
linskú hviezdu stále iba čakajú. nevaria hor-
šie ako inde. len komisia, ktorá tento gastro 
titul udeľuje, si nás vraj ako krajinu až tak 
nevšíma. majstrovskí kuchári, ktorí varia 
kvalitne a chutne, sú však aj u nás. dokonca 
aj takí, ktorí v michelinovských podnikoch 
v zahraničí pracovali. Jedným z nich je šéf-
kuchár reštaurácie hradná hviezda, andrej 
kulaček. michelinská hviezda je u nás prak-
ticky nemožná. reštaurácie musia na tanieri 
ponúknuť ohromný gastronomický zážitok, 
nepracovať s konzervami, ani ničím mraze-
ným, nápadito servírovať, nemeniť šéfkuchá-
rov, mať čistú kuchyňu a ústretový personál. 
na slovensku je len niekoľko reštaurá-
cií, ktoré sa líšia od priemeru, napríklad 
albrecht restaurant, d steakhouse, kogo, 
lemontree či chateau Čereňany. tieto pod-
niky si všimol gault & millau, známy svetový 
gastrosprievodca. medzi európskou elitou 
sa ale ocitla aj prvá slovenská reštaurácia 
liviano v bratislavskej petržalke. americký 
svetovo uznávaný gastroserver the daily 
meal ju totiž zaradil medzi 101 najlepších 

reštaurácií v európe. a ako 
sa to podarilo? reštaurácia 
liviano zaujala špecialitami, 
ktoré pripravili kuchári pod 
dohľadom Jamieho olivera.

a veľkomestá Japonska. najbližšie mestá, uvádzané  
v katalógu, sú budapešť a praha. 
medzinárodný tím inšpektorov michelinu testuje 
reštaurácie v prísnej utajenosti a popri reštauráciách 
odporúča do pozornosti aj hotely. najlepšie reštaurá-
cie ohodnocujú pridelením hviezd (znak  znamená, 
že sa oplatí zastaviť, znak , že sa oplatí urobiť 
obchádzku a znak , že sa oplatí cielene vyces-
tovať) a bacuľatý michelinský panáčik bib gourmand 
označuje miesta s dobrým pomerom kvality a ceny.

Ďalšie významné  
stránky o reštauráciách
Gault & Millau
druhý známy francúzsky sprievodca reštau-
ráciami vydáva svoje materiály od sedem-
desiatych rokov. vtedy spoločnosť michelin 
vyhodnotila francúzsku kuchyňu ako najlepšiu 
pre jej ľahké jedlá. vydania sprievodcu  
pre jednotlivé krajiny pripravujú vlastné  
testovacie skupiny. 
Hodnotenie: v hornej tretine max. 20-bodo-
vého systému sa najlepšie reštaurácie hod-
notia s ,   alebo  kuchárskymi 
čiapkami. 

the World's 50 Best  
restaurants
Časopis restaurant ročne zostavuje zoznam 
päťdesiatich najlepších reštaurácií na zák-
lade názoru takmer deväťsto medzinárodných 
odborníkov. 
Hodnotenie: tu nie sú prísne pravidlá pride-
ľovania bodov. na zoznam sa hľadí skôr ako 
na odporúčanie a sumár reštaurácií. napriek 
tomu sa hodnotenie časopisu považuje za 
jedno z najuznávanejších.

Zagat 
táto iniciatíva newyorského manželského páru 
zagat vznikla pred vyše 30 rokmi. posilnila 
ju spolupráca s vyhľadávačom google, ktorý 
okrem usa zaraďuje do svojho zoznamu už aj 
európske reštaurácie a zábavné podniky.
Hodnotenie: v systéme s tridsaťbodovým  
rozsahom sa hodnotí okrem jedál  
aj atmosféra, servis a  ceny jedál.

len o niečo viac ako desatina katalógových reštaurá-
cií, čiže menej než 2000, si vyslúžilo michelinovskú 
hviezdu. najviac ich má jednu hviezdu a tri hviezdy 
dostalo menej než 120 reštaurácií. hviezdu si treba 
nielen zaslúžiť, ale aj obhájiť. všetky reštaurácie  
s michelinovskými hviezdami sú priebežne testo-
vané, a ak sa zistí ich pokles kvality, hviezdu im nemi-
losrdne odnímu. stalo sa to napríklad gordonovi 
ramsayovi, keď jeho newyorskej reštaurácii zobrali 
obidve hviezdy.

gastroguide
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sme na strane malých  
poctivých výrobcov
malí regionálni výrobcovia vkladajú do svojich poc-
tivo vyrobených produktov  to najlepšie zo seba. 
ich stavovská česť im nedovoľuje “optimalizovať“ – 
čiže nahrádzať kvalitu podradnosťou, pretože by sa 
tým stratila živá autentická chuť. tieto malé, často 

len rodinné firmy nedostali možnosť  ponúknuť 
svoje dobré výrobky v štandardných obcho-

doch potravín. slovnaft však chce, aby 
tradícia výroby poctivých domácich 

produktov zostala na slovensku 
zachovaná, a aby k týmto pocti-
vým domácim potravinám mali prí-
stup práve zákazníci siete čerpa-
cích staníc s tradičnou značkou 

slovnaft. 

máme pre vás milé prekvapenie. po sta rostlivej príprave 
sme pod strechou našich čerpacích staníc vytvorili 
miesto pre výber vysoko kvalitných slovenských potravín 
tradičnej výroby od malých regionálnych výrobcov. 
Odteraz si na vybraných čerpacích staniciach slovnaft 
môžete kúpiť dobroty pod slovenskou značkou  
naše najlepšie s garantovanou vysokou kvalitou.

srdcu blízke
Dobroty vášmu

ponuka nie je malá.  pre začiatok máme pre vás 55 
druhov slovenských poctivých výrobkov. sortiment 
zostavili odborníci na gastronómiu a boli pri výbere 
naozaj prísni. 

aj vy ste súčasťou úspešných  
príbehov
ochutnajte, potešte sa vynikajúcou kvalitou a chu-
ťou a príďte opäť. tieto poctivé potraviny nie sú ano-
nymná masová produkcia v ére potravinárskej ché-
mie. každý výrobca dobrôt, predávaných na čerpacích 
staniciach, má svoj príbeh. aj vďaka vášmu rozhodnu-
tiu dopriať si niečo výnimočné môžu byť tieto príbehy 
aj do budúcna úspešné. zoznámte sa s výrobcami 
poctivých potravín a ich príbehmi na stránke  
www.nasenajlepsie.sk.

na domácej pôde
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“naše najlepšie” 
výber vysoko kvalitných slovenských 
potravín tradičnej výroby od malých 
regionálnych výrobcov. u nás na vybra-
ných čerpacích staniciach slovnaft 
nájdete pod touto značkou poctivo 
vyrobené syry, mliečne a mäsové 
výrobky, sirupy, džemy, medy, cesto-
viny, nápoje a veľa iných regionálnych 
špecialít tej najlepšej kvality. sú pre 
ne typické poctivý výber surovín – slo-
venský pôvod – kvalitné zloženie – 
excelentná chuť – výnimočná kvalita – 
tradičný poctivý spôsob výroby.

Pre našich bonusových zákazníkov
pre členov bonus klubu máme špeciálnu 
uvádzaciu ponuku. na nákup vybraných 
produktov od malých regionálnych 
výrobcov môžu použiť bonusové body.

1234 1234 1234 1234

na domácej pôde

máj 2016 | štýl&elán |  19



Od apríla do septembra
slovnaft už od začiatku organizuje grantový program zelené 
oázy v spolupráci s nadáciou ekopolis. spoločným cieľom je 
dlhodobo prístupnejšia zeleň. víťazné projekty z okrúhleho 
10. ročníka sa stanú realitou od apríla do septembra 2016. 
týkajú sa verejne prístupných lokálnych záhrad a fariem, 
ktoré by sa v malom venovali aj pestovaniu a chovu. 

veľký záujem o granty
z takmer 300 žiadateľov o grant tento rok vybrali 21 pro-
jektov. “novinkou tohto ročníka bola osobitná podpora pro-
jektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie malých 
komunitných projektov s alternatívnym farmárskym zame-
raním. projekty sú prispôsobené miestnym podmienkam 
a kombinujú okrasné, ovocné a zeleninové záhrady s prv-
kami drobnochovu malých hospodárskych zvierat,“ uvádza 
milan hronec, programový manažér z nadácie ekopolis.

v bratislave, vo vihorlate, aj na liptove
medzi projekty, ktoré v roku 2016 zaujali poradný výbor 
grantového programu, patrí projekt na túru za prameňmi 
vihorlatu. občianske združenie telekia vybuduje infra-
štruktúru pre cyklistov a turistov smerujúcich na územie 
vihorlatu. v projekte ide o zastrešenie prameňov pitnej 
vody a výstavbu oddychových miest na 3 lokalitách naj-
navštevovanejších turistických chodníkov. Ďalším z pro-
jektov je vybudovanie ekocentra v areáli záhrady v miest-
nej časti karlova ves v bratislave. organizácia envirosvet 
zriadi outdoorovú klubovňu, založí zeleninové a bylinkové 
záhony, kompostoviská a chovné objekty pre malé hos-
podárske zvieratá. k úspešným patrí aj projekt včelárska 
minifarma v liptovskom mikuláši. zámerom projektu je 
zriadenie včelnice v areáli strednej odbornej školy poly-
technickej s dlhodobým cieľom zaradiť  doplnkový pred-
met včelárstvo do učebných osnov.

Ak by ste dnes prešli celým Slovenskom, cestu by vám 
skrášlilo viac ako 200 zelených oáz. Dobrovoľníkov, ktorí ich 
vymysleli a vytvorili, Slovnaft podporil sumou pol milióna eur. 
teraz, v 10. ročníku grantového programu Zelené oázy, získali 
nadšenci so zaujímavými projektmi ďalších 56-tisíc eur.  
ich témou boli malé farmy a komunitné záhrady.

 Zelená malým farmám  
a komunitným záhradám

Verejná prírodná sauna Dúbravica

Vyčistené a skultivované jazierko  

Hrádok – Martin

podporujeme
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Ťahákom júnového mítingu bude 

3-násobný olympionik v chôdzi 

Matej Tóth

1978: Olympijský víťaz 

a držiteľ svetového rekordu, 

Alberto Juantorena

Sergej Bubka,  

bývalý pravidelný 

účastník mítingu 

P-T-S

PRÍĎTE PODPORIŤ SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV 
4. JÚNA 2016 V NOVOM ŠPORTOVOM AREÁLI 
X-BIONIC® SPHERE V ŠAMORÍNE

PTS-210x99-OK.indd   1 27/04/16   16:02

Doterajšie ročníky a názvy
•  1957–1958 Veľká cena Pravdy 
•  1959–1962 Cena Pravdy 
•  1963–1967 Veľká cena Pravdy 
•  1971–1972 Cena Pravdy a Televízie 
•  1973–1989 pravda–televízia–slovnaft 
•  1990–1991 Grand Prix Bratislava 
•  1992–1998 slovnaft 
•  1999–2004 Cena Slovenska Slovak Gold 
•  2005–2007 Cena Slovenska 
•  2009–2010 Cena Slovenska

Slovnaft v atletike

d ivákom sa predstavia najlepší slovenskí atléti – olympio-
nici. ako napovedá názov mítingu, partnerom výnimoč-
ného podujatia je spoločnosť slovnaft.

značka vysokej kvality
Špičkový ľahkoatletický míting, ktorý v minulosti priťahoval do 
bratislavy najzvučnejšie mená svetových atlétov, predsa len vstu-
puje do druhej päťdesiatky. slovnaft s potešením podporil návrat 
športového podujatia, ktoré vo svojej histórii patrilo medzi najlep-
šie ľahkoatletické mítingy sveta. "Je to úžasná myšlienka, že sa vra-
ciame k prestížnemu podujatiu, ktoré patrilo ku svetovým. verím, 
že sa nám podarí obnoviť jeho slávu," povedal riaditeľ podnikovej a 
marketingovej komunikácie slovnaftu anton molnár.  

Do šamorína príde kráľovná
práve vďaka slovnaftu zažil atletický míting svoje najlepšie obdobia, 
na ktoré môže teraz nadviazať a tešiť fanúšikov atletiky – kráľovnej 
športu.  nebude to síce v bratislave, ktorá momentálne nemá vyho-
vujúcu dráhu, ale neďaleko hlavného mesta v Šamoríne. „sme hrdí, 
že obnovená tradícia bude pokračovať práve u nás. tešíme sa, že 4. 
júna k nám zavíta kráľovná. pre účastníkov nachystáme prvotriedne 
podmienky,“ povedal zástupca organizačného výboru p–t–s Juraj 
bača, niekdajší úspešný rýchlostný kanoista.

legendárne medzinárodné preteky Pravda – televízia – 
Slovnaft (P–t–S) ožili. v sobotu 4. júna 2016 sa centrom 
diania 51. ročníka P–t–S  stane multišportový komplex 
X-Bionic® Sphere v šamoríne.

podporujeme



labužnícke menu,
domáce chute

Fo
to

: d
av

id
 l

of
tu

s

exotické šaláty môžu byť spestrením nášho  
stola, ale zaujímavo sa dajú pripraviť aj naše  
klasické jedlá. ak ste si mysleli, že o sendvičoch alebo 
vyprážanom mäse viete všetko, nechajte sa prekvapiť 
Jamiem Oliverom a receptami z jeho knihy pohoda v kuchyni.
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Super chlebíček s hovädzím  
mäsom a cibuľou
Príprava:
1) na mäso izbovej teploty poukladajte natrhané lístky rozmarínu, prekryte mastným 
papierom a pritlačte ich napríklad spodkom hrnca, aby boli rovnako hrubé. 2) medzitým 
očistite cibuľu, vonkajšiu vrstvu odložte bokom a zvyšok pokrájajte na 2 cm hrubé 
krúžky. 3) dajte veľký hrniec na stredne silný oheň, vložte do neho maslo, trošku oleja, 
cukor bobkový list,. keď sa maslo roztopí, vložte do hrnca vrstvu cibuľových krúžkov, 
posypte soľou a čiernym korením a pražte 5 minút. 4) nalejte na to ocot, prikryte a na 
miernom ohni duste 35 minút. môžete priliať trošku vody. 5) dajte ciabattu do rúry pre-
dohriatej na 110 stupňov a nechajte, aby sa prehriala. 6) celý steak dôkladne posoľte 
a posypte korením. dajte hrniec na silný oheň, a keď už je rozpálený, polejte steak oli-
vovým olejom, vložte do hrnca a opečte ho z obidvoch strán – ak chcete prepiecť len 
mierne, pečte 3 minúty. 7) steak vyberte na tanier, nechajte minútu odstáť, pokrájajte 
ho na 1 cm prúžky a pootáčajte ich vo vlastnom výpeku s pridaním zopár kvapiek extra 
panenského olivového oleja. 8) teplú ciabattu rozrežte napoly, a obidve rozrezané strany 
namočte do výpeku mäsa. potrite horčicou, pridajte vrstvu karamelizovanej cibule, steak 
a niekoľko štipiek vodného chrenu pokvapkaného citrónovou šťavou. prikryte druhou 
polovicou chleba, troška stlačte dokopy a môžete krájať a servírovať.

suroviny: na šalát: 400 g nových zemiakov, 4 vajcia, 400 g tofu, 
sezamový olej, čínsky kel, 2 paradajky, za hrsť reďkoviek, 1/2 uhorky, 
za 2 hrste fazuľových klíčkov, 1 zväzok čerstvého koriandra, navyše: 

krabie mäso, 1 čerstvé drobné thajské čili. Na omáčku: 1 strúčik 
cesnaku, 50 g palmového cukru, 120 g arašidového masla,  

1-2 čerstvé červené čili, šťava z 2 limetiek, 2 kávové lyžičky rybacej 
omáčky, 1 polievková lyžica sójovej omáčky s nízkym obsahom soli, 

1 polievková lyžica tamarindovej pasty.

suroviny: 400 g mäkkého hovädzieho zadného mäsa, 2 vetvičky čerstvého rozmarínu,  
2 veľké cibule, 5 čerstvých bobkových listov, 20 g masla bez soli, olivový olej, 70 g hnedého 
cukru, 125 ml červeného vínneho octu, 1 chlieb ciabatta, extra panenský olivový olej. 
Navyše: anglická horčica, citrón, za 1 hrsť vodného chrenu (wasabi).

Šalát gado-gado
Príprava:
1) očistené zemiaky uvarte vo vriacej slanej vode – varte ich približne  
15 minút, alebo kým zmäknú. rozrežte ich na polovičky alebo pokrájajte 
na plátky. 2) uvarte vajcia – varte ich 6 minút, alebo na tvrdo.  
3) pokrájajte tofu na 2 cm kocky a opražte ich do zlatohneda na seza-
movom oleji, potom ich osoľte. 4) ak máte radi čínsky kel surový, pokrá-
jajte ho natenko, alebo na 2 cm kúsky, vložte do cedidla a oblejte horúcou 
vodou z varnej kanvice. 5) paradajky a reďkovku pokrájajte na štvr-
tinky a pokrájajte aj uhorku. trošku osoľte. 6) potom vložte suroviny na 
omáčku do mixéru, pridajte očistený cesnak a cukr a rozmixujte do hladka. 
presvedčte sa, či je omáčka dostatočne kyslá a vyžmýkajte do nej limetku, 
ak je potrebné. 7) nasypte navrch niekoľko koriandrových lístkov a serví-
rujte spolu s krabím mäso a natenko pokrájanými čili papričkami.

gastronómia
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Maslovo-šalviové knedlíčky
Príprava:
1) vložte ricottu do misky, pridajte štipku soli a čierneho korenia, nastrúhajte  
k tomu parmezán a trošku muškátového oriešku. spracujte celé dokopy. 2) pekáč 
posypte bohatým množstvom pšeničnej krupice, z ricotty vyformujte 3 cm guľky 
a pekne ich obaľte pšeničnou krupicou. vložte ich do pekáča, „usaďte“ v pše-
ničnej krupici na noc dajte bez zakrytia do chladničky. 3) na druhý deň zbavte 
guličky nadbytku krupice, vhoďte ich do vriacej slanej vody a varte dve minúty. 
4) medzitým v hrnci na stredne silnom ohni nechajte roztopiť maslo, potrhajte na 
menšie kúsky asi 20 lístkov šalvie, opražte ich na masle do chrumkava a vložte 
do misy. 5) guľky presuňte do hrnca, v ktorom sa pražila šalvia a pridajte za 
lyžicu vody, v ktorej sa guľky varili. keď sa voda a roztopené maslo riadne zmie-
šajú, nastrúhajte na to vrstvu parmezánu, pridajte pár kvapiek citrónu a celé 
dobre zmiešajte. 6) servírujte na teplých tanieroch s veľkou dávkou postrúha-
ného muškátového oriešku, parmezánu a do chrumkava opraženými lístkami šal-
vie. medzitým začnite variť nasledujúce 2 dávky guliek. medzi jednotlivými dáv-
kami hrniec utrite do  čista.

Zázračné vyprážané mäso
Príprava:
1) na zemiakový šalát uvarte (12 až 15 minút ) v hrnci v slanej vode zemiaky, keď zmäknú, 
zlejte vodu a nechajte vychladnúť. 2) pokrájajte zemiaky na väčšie kúsky a vložte do 
misky spolu so smotanou a najemno pokrájanou pažítkou (jemné konce pažítky odložte 
nabok). vyžmýkajte na to šťavu z 1/2 citrónu, dobre ich premiešajte, ochutnajte a dosoľte 
podľa vlastnej chuti. 3) múku na vyprážanie dajte do taniera, vajíčka rozšľahajte vo veľ-
kej plytkej mise a strúhanku vysypte na veľkú tácku. plátky mäsa vyklepte na šírku  
0,5 cm. pootáčajte každý plátok v múke, zvyšok múky straste, plátok ponorte do vajíčka, 
nechajte prebytok odkvapkať, obaľte strúhankou a dobre ju pritlačte k mäsu. odložte do 
chladničky. 4) plátky mäsa vyprážajte na slnečnicovom oleji jednotlivo na trošku silnej-
šom ohni, než je stredná teplota. keď je jedna strana plátku vypražená do zlatohneda  
(asi za 2 minúty) otočte ho na druhú stranu a pridajte na panvicu maslo s veľkosťou ore-
cha. opatrne nakloňte panvicu, držte ju trochu šikmo a lyžicou polejte mäso olejom  
a roztopeným maslom – mäso bude mať výbornú chuť a zlatistú farbu. 5) očistite cibuľu, 
uhorky, petržlen (aj so stonkami), bobule kapary a sardelu pokrájajte nadrobno a celé 
dobre zmiešajte. 6) na jablkový šalát vyžmýkajte do misky šťavu z polovice citróna a pri-
dajte trošku extra panenského olivového oleja. Jablká pokrájajte na tenké krúžky a zmie-
šajte s marinádou. poukladajte na to tenké končeky pažítky a spolu zmiešajte až pri serví-
rovaní. 7) mäso podávajte spolu so zemiakmi, jablkovým šalátom, kôpkou džemu  
a cibuľovo-uhorkovou zmesou. celé to ozdobte mesiačikom citrónu.

suroviny: na knedlíčky: 1 kg ricotty, 100 g parmezánu, 1 celý, čerstvo 
postrúhaný muškátový oriešok, jemná pšeničná krupica na dosku.  
Na servírovanie: nesolené maslo extra kvality, 1 zväzok čerstvej šalvie 
(30 g), čerstvo postrúhaný parmezán, citrón.

suroviny: 50 g múky, 2 veľké vajcia, 150 g čerstvej strúhanky, 4 × 110 g plátky teľacieho alebo bravčového mäsa,  
1 malá cibuľa, 1 veľká kyslá uhorka, 4 ks čerstvého petržlenu, 1 polievková lyžica bobúľ kapary, 4 sardelové filety, 
slnečnicový olej, 4 kúsky nesoleného masla vo veľkosti orecha, džem z čiernych ríbezlí alebo černíc. Na zemiakový 

šalát: 800 g nových zemiakov, 3 polievkové lyžice smotany, 1 kávová lyžička anglickej horčice, 1/2 zväzku čerstvej 
pažítky (15 g). Na jablkový šalát: 2 citróny, extra panenský olivový olej, 2 jablká, za 2 hrste vodného chrenu.

gastronómia
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festival
výber z kultúry na máj

Pestrá
ponuka

Prvý zimný kolektívny prechod 
hrebeňom Vysokých Tatier

starý smokovec, do 7. 6. 2016

prvé veľké kolektívne dobrodružstvo, ktorým slovenské horolezectvo vstúpilo 
do veku dospelosti. prechod celým tatranským hrebeňom je náročný aj v lete, 
avšak v zime a s technickým vybavením a oblečením z roku 1955 šlo o výkon 
porovnateľný s úspechmi tých najlepších zahraničných horolezcov. výstava v 
priestoroch vily Flóra je unikátnou zbierkou záberov z pozostalosti fotografa 
vladimíra koštiala, ktorý toto výnimočné podujatie oficiálne dokumentoval.

www.ticketportal.sk

Festival kultúry  
Rusínov Slovenska

svidník, 23. – 29. 5. 2016

pravidelné podujatie pripravované rusínmi prináša bohatý program divá-
kom každej vekovej kategórie. súčasťou týždňového festivalu sú výstavy 

umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, hudobné, tanečné a diva-
delné vystúpenia, ukážky zvykov, kultúry a jazyka rusínov. Festival vyvr-

cholí víkendovým programom na amfiteátri. Ťahákmi budú v piatok popu-
lárna miestna rodáčka, speváčka kristína, v sobotu marián Čekovský so 

svojou kapelou a v nedeľu galakoncert kandráčovcov.
www.rusinskyfestival.sk

Neil Zaza
nové mesto nad váhom, 27. 5. 2016

Jazzový klub s reštauráciou blue note navštívi koncom mája 
hviezdny americký hudobník, skladateľ a producent neil zaza 
so svojou kapelou. virtuózny inštrumentálny gitarista je známy 
technickou presnosťou hrania a adaptáciou klasických diel 
Johanna sebastiana bacha a Wolfganga amadea mozarta 
vo vlastnom neo-klasickom melodickom podaní. potrebná je 
rezervácia stola vopred.
www.bluenote.sk

Ï

Ï

Ï

výstava

jazz

kultúra
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knihyZuzka Slaninka
Skrytý dar

tatran

príbeh adamovho hľadania skutočne 
hodnotného vzťahu na pozadí reálií 

života dnešných tridsiatnikov.  
ak zmeškajú vlak v mladosti, nudný, 

stereotypný život zasvätený práci  
a kariére ich po čase prestane uspo-

kojovať, napĺňa ich zúfalstvom  
a túžia z neho uniknúť.

Vladimíra Komorovská
Utešená família
vydavateľstvo spolku slovenských  

spisovateľov

pozoruhodná románová freska s prí-
behmi členov jednej rodiny od čias márie 
terézie až po súčasnosť. brilantnosť 
podania je zvýraznená originálnym prí-
stupom, keď sa v úlohe rozprávačov 
striedajú rodinní príslušníci, ktorí vidia tú istú 
realitu vždy z iného uhla pohľadu.

¿¿

Á

Stanko
continental film 

stankovi sa v taliansku nedarí. od bývalého 
chlebodarcu paola dostane poslednú šancu: má 
previezť dievča zo slovenska do talianska. stanko 
radšej ani nechce vedieť, ako má dievča dopadnúť, ale 
je rozhodnutý aspoň raz v živote spraviť niečo poriadne. 
lenže veci sa skomplikujú. tragikomická roadmovie  
o obchode s dievčatami, ale najmä o priateľstve dvoch 
ľudí s neľahkým osudom.
premiéra: 15. 5. 2016film

hudba
Luboš Brtáň  

Organ Section
Steps Into the Past

Hudobný fond

kvarteto v jedinečnej kombinácii 
gitara, organ, saxofón a bicie zahrá 

osem melodických skladieb luboša 
brtáňa. album má najbližšie k džezu, ale nájdete na ňom 

vplyvy viacerých štýlov, vrátane rocku i latina. skvelý, origi-
nálny debutový album vysokej kvality.

9

Róbert Pospiš, 
Martin Sillay

Balady
real music House

v ľudovej slovesnosti balada je pochmúrny príbeh  
s tragickým koncom. metamorfóza ľudových balád do 

súčasnej podoby na pomedzí alternatívneho rocku, 
blues a folku, nahraná skvelými hudobníkmi, je jed-

ným z najzaujímavejších slovenských projektov roka.

Á Á

DvD
Aldabra  

– bol raz jeden ostrov
magic box

dotknite sa nepoznaného sveta. 
pôsobivý rodinný 3d výlet na atol 

uprostred oceánu. nie je to prírodo-
pisný dokument, ale napínavý dobrod-

ružný príbeh čudesných tvorov, ktorí 
sa tu rodia, privádzajú na svet mlá-

ďatá a bojujú o prežitie.

Tanec medzi črepinami
maGic bOx

autentické hodnotenie diváka: “Úžasné, 
excelentné. najlepšie filmové dielo  
v slovenskom filme za posledných 20 
rokov, bez ohľadu na žáner.“ režisér 
marek Ťapák nadväzuje na silnú sloven-
skú tradíciu hudobno-tanečných filmov 
v strhujúcom príbehu o ľudskom bytí, 
láske, vzletoch a pádoch.

9

kultúra
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vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu podniková a marketingová komunikácia, slovnaFt, a.s., vlčie hrdlo 1, 824 12 bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky - emailom 
na adresu magazin@slovnaft.sk do 22. mája 2016. z úspešných riešiteľov marcovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Timeu Ivankovú z moldavy nad bodvou, Juditu Jackovú zo spišskej 
novej vsi a Andrea Šimčáka z vikartoviec. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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Baran
21. marec – 21. apríl 

v máji sa vydáte na túru alebo cestu, dbajte však 
na dobrý technický stav vášho auta, motorky, či 
bicykla, aby ste nezostali stáť pri ceste!  tento výlet 
nebude mať žiadnu finančnú prekážku, a dokonca 
sa môžete pustiť do toho aj sami.

Býk
22. apríl – 21. máj 

menšie prechladnutie vás môže v tomto mesiaci 
zaskočiť, avšak veľmi skoro ho prekonáte. s pose-
dením v záhrade si v máji treba ešte dávať pozor, 
večery nemusia byť príliš teplé. na pracovisku vás 
kolegovia príjemne prekvapia.

Blíženci
22. máj – 21. jún 

vaša trpezlivosť a výdrž prinesú výsledky a vy 
si môžete pokojne užívať život. bude vás teraz 
obzvlášť zaujímať šport v prírode, v máji dostanete 
veľkú chuť na pohyb na čerstvom vzduchu.

Rak
22. jún – 21. júl

v súvislosti s vaším bytom vás môžu prekvapiť 
neočakávané výdavky, ale situáciu vyriešite. vaša 
rodina môže počítať s prírastkom – môže to byť aj 
psík alebo mačiatko. zo starostlivosti o rodinný prí-
rastok budete mať veľkú radosť.

Lev
22. júl – 23. august 

na cestách stretnete nových priateľov – vážte si 
ich, lebo tieto stretnutia môžu prerásť do trvalého 
a pekného vzťahu. v tomto mesiaci sa vám môže 
podariť zbaviť sa zlozvyku, či vášne.

Panna
24. august – 22. september 

ste plní elánu a prekypujete zdravím. využite túto ener-
giu rozumne. do popredia sa teraz môže dostať váš 
starší plán alebo hobby. s radosťou sa pustite do krea-
tívnych aktivít, ktoré vám pomôžu nájsť samých seba.

váhy
23. september – 22. október 

máj sľubuje vrchovatú mieru zážitkov. divadlá, kiná, 
výstavy – len aby ste stíhali všetko obsiahnuť. môžete 
sa dostať aj do zahraničného múzea či galérie, a spl-
niť si tak svoj dávny sen. nie je vylúčené ani to, že sa 
osobne stretnete so svojím obľúbeným hercom.

Škorpión
23. október – 22. november 

vo vašom živote sa náhle zjaví známy zo starých 
čias. po počiatočnom napätí prežijete spoločne 
krásne chvíle. buďte ústretoví a otvorení budúcnosti. 
neoplatí sa spomínať staré krivdy a nedorozumenia. 
dlhodobo môžete z tohto prístupu profitovať.

Strelec
23. november – 22. december

máj prináša duševnú rovnováhu. môžete mať opráv-
nený pocit, že váš život je usporiadaný a plynie bez 
drám. využite to, venujte čo najviac času svojim blíz-
kym. vaša pokojná duša bude pre nich inšpiráciou. 

Kozorožec
23. december – 19. január 

v práci si toho beriete na seba príliš veľa, čo vám 
môže spôsobovať problémy. viete však, že po nároč-
nom období vás čaká príjemný oddych. môžete sa 
dostať dokonca aj na exotické miesto.

vodnár
20. január – 18. február

v máji budú dozrievať výsledky investovanej práce  
a energie. váš existenčný základ sa upevní a teraz sa 
už môžete skutočne venovať tomu, čo vás zaujíma. 
pocit veľkej úľavy bude mať priaznivý vplyv aj na  
vaše zdravie.

ryby
19. február – 20. marec 

ste priaznivcom aktivít v prírode, a tak sa v máji cítite 
ako ryba vo vode. ak radi záhradkárčite, teraz sa 
môžete realizovať buď vo svojej záhrade, na terase, 
prípadne v záhrade u príbuzných či známych.

cher 

20.05.1946

Dwayne  
Johnson 
02.05.1972

mark  
zuckerberg 
14.05.1984

alžbeta ii. 
 
21.04.1926

Hovorí sa o ňom, že je najkrajším mesiacom roka. máj sa ale hlavne 
spája s láskou. Je jedno, či vás bude inšpirovať k väčšej láske  
k svojim blízkym, celému svetu alebo k samému sebe. všetko môže 
byť pre váš rozvoj užitočné – stačí počúvať svoje srdce.

Čas lásky

horoskop
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v hre sú originálne národné futbalové dresy, ale hlavne 
osobné stretnutie s futbalovou reprezentáciou. zoberte si pri 
pokladni čerpacej stanice žrebovací kupón a poďte na to.

Čo treba urobiť
stačí tankovať alebo nakupovať na čerpacích staniciach 
slovnaft, zbierať nálepky a vybrať si z limitovanej kolek-
cie pre fanúšikov futbalu. za každých 5 eur nákupu dosta-
nete pri pokladni 1 nálepku. po nazbieraní  5 nálepiek  
v žrebovacom kupóne si môžete vybrať jeden tovar  
z limitovanej kolekcie pre fanúšikov futbalu. Členovia 
bonus klubu môžu využiť na kúpu tovaru svoje naz-
bierané bonus body.

252 originálov puma  
ak vyplníte údaje na žrebovacom 
kupóne s 5 nálepkami, necháte si ho 
potvrdiť na čerpacej stanici a vhodíte 

do žrebovacej nádoby v pokladničnej zóne čerpacej  
stanice, ste v hre o 252 originálnych futbalových  
dresov puma.

Osobne s najlepšími   
ak svoj nákup zaregistrujete  
na stránke fans.slovnaft.sk, môžete 
sa práve vy zaradiť do skupiny fanú-
šikov, ktorí sa stretnú  

s hráčmi slovenského reprezentačného futbalového tímu.

mimoriadna ponuka! Futbalový dres s vlastným číslom  
a menom pre zákazníkov bonus klubu. svoje body si 
môžu vymeniť za personalizovaný futbalový dres. 
viac na www.bonusklub.sk.

Kto tankuje u nás, fandí slovenskému 
športu!

na čerpacích staniciach slovnaft sa začala futbalová 
sezóna. Kolekcia pre fanúšikov futbalu je už pripravená 
a čaká na vás. máte tiež šancu vyhrať futbalové ceny – 
a to dokonca až dvakrát.

vyhrajte dvakrát!
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