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PRÍHOVOR

Zrejme ste sa už stretli s názorom - 
a mnohí z vás si to tiež odskúšali - 
že najkrajší pohľad na svet je z kon-

ského chrbta, pričom každý, kto ho zažil, 
to môže potvrdiť. Jazda na koni čoraz viac 
boduje nielen vo svete, ale aj na Sloven-
sku ako vynikajúci spôsob trávenia voľ-
ného času, relaxu, utužovania i obnovy 
zdravia. A, pochopiteľne, tiež športového 
zápolenia, vhodného pre všetky vekové 
skupiny. Potvrdzujú to mladí i skúsení 
slovenskí a svetoví jazdci tohtoročných 
pretekov Aegon Mercedes Grand Prix Bra-
tislava a ďalších jazdeckých podujatí z 
tohto čísla vašich Hviezd ciest. Rovnako 
ako napríklad 61-ročný Kanaďan Ian Mil-
lar, ktorý získal medailu z parkúru na 
tohtoročnej olympiáde. 

Kôň ako ušľachtilé zviera je garantom 
pozitívneho a emocionálneho vnímania 
nielen samotných jazdeckých podujatí, 
ale s nimi súvisiacou spoločenskou prestí-
žou a vysokou kultúrnou úrovňou. „Je to 
nádherný šport. Navyše pri ňom nehrozí, 
že niekto vybehne na trávnik alebo sa 
pobije,“ uviedol k tomu pre náš časopis 
predseda predstavenstva AEGON, d.d.s., 
a.s., Ladislav Batík. 

Ak by ste sa ma teraz opýtali, aký ďalší 
dôvod pre podporu jazdectva okrem uve-
dených ešte spoločnosť Daimler vo svete 
a Mercedes-Benz Slovakia u nás doma 
má, možná odpoveď by znela: pretože 
rovnako krásny pohľad na svet ako z kon-
ského chrbta je tiež zo sedadla vozidla 
s trojcípou hviezdou v znaku, či ďalších 

našich hviezdnych značiek. Dôkazom 
toho sú nielen najnovšie automobilové 
novinky, o ktorých sa dočítate práve v 
tomto - jesennom vydaní magazínu, ale 
aj to, čo si o svojich štvorkolesových 
,,miláčikoch“ myslia špičkoví a úspešní 
manažéri a športovci.  

Jeseň je považovaná za najmalebnejšie 
obdobie roka. Verím, že vám ho spríjem-
nia aj naše  HVIEZDY ciest. Tak tie prin-
tové, ako aj štvorkolesové... 

S úctou váš                      

Andrej Glatz 

M  ilí čitatelia! 



8

3816

Hviezdy ciest 03.2008 

OBSAH

Automobily 
6 Predstavujeme

 Suverén
Nemáte radi klišé? Nemáte radi, ak sa niekto automaticky 

pasuje za lídra automobilovej triedy, alebo dokonca celého 

automobilového priemyslu? Potom máte smolu. Mercedes-Benz 

je najlepší automobilový výrobca a ML 63 AMG je jedno z naj-

rýchlejších SUV vôbec.

8 Predstavujeme

 Temný rytier
Divízia Black Series vie, čo zákazníci chcú! Exkluzivita je sa-

mozrejmosťou, SL 65 AMG Black Series vyznáva okrem nej 

dôležitejšie hodnoty. Kilowatty, newtonmetre, aerodynamický 

prítlak, maximálnu rýchlosť a astronomické zrýchlenie! 

16 Predstavujeme

 NeGompromisný
Kultová trieda G je vzorom pre všetkých. Onedlho oslávi tridsať 

rokov, má stabilnú klientelu, patrí k absolútnej off-roadovej 

špičke a navyše ostáva aj dizajnérskou ikonou. Aplikácii najmo-

dernejšej techniky sa však nevyhýba ani ona. 

18 Pozvánka

 Pachfurthský „krst ohňom“
Len necelých 40 km od Bratislavy, v novovybudovanom tré-

ningovom centre v rakúskom Pachfurthe, sa môže na vlastnej 

koži aj ten teóriou najlepšie ,,podkutý“ vodič presvedčiť, ako je 

prakticky pripravený na kritické, extrémne a nepredvídateľné 

udalosti na cestách.

36 DAIMLER AG

 Trojmiliónty transportér z Düsseldorfu 
Trojmiliónty transportér – Sprinter 315 CDI Kombi – vyrobený 

5. júna 2008, düsseldorfský závod venoval organizácii „Special 

Olympics“, ktorá je najväčším športovým hnutím pre duševne 

a ťažko telesne postihnutých ľudí. 

72 Pozvánka

 Adrenalínové dobrodružstvo 
Otestovanie hraníc svojich motoristických schopností a zručnos-

tí, preverenie si svojich reakcií v kritických situáciách ponúka 

začiatkom roka 2009 ojedinelá jazda do Fínska, pod názvom 

POLÁRNY KRUH 2009 – Fly&Drive.

  



22

50

60

4 5

03.2008 Hviezdy ciest

Ľudia
12 Interview

 Mojím cieľom je stále napredovať
Konateľ a finančný riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia 

Ronald Ballhaus je presvedčený, že Mercedes-Benz Slovakia je 

v rámci koncernu Daimler veľmi úspešnou spoločnosťou. Viac 

sa dozviete v odpovediach na otázky magazínu Hviezdy ciest...

22 Interview

 Skutočná hokejová hviezda
Skutočná hokejová hviezda, jazdiaca na ,,striebornej hviezde“ 

E 300 Bluetec – famózny hokejový útočník Miroslav Šatan. 

34 Interview

 Základ úspechu 

 Od mladosti sa zaujímal o techniku a o všetko, čo malo kolesá. 

Manažér, pre ktorého sú spokojnosť zákazníkov a maximálna 

oddanosť značke prioritnými, riaditeľ MOTOR-CAR AC, a.s. - 

Ing. Peter GROM.

Štýl
60 Zo sveta

 Nových 7 divov sveta (IV. časť)

 V portugalskom Lisabone bolo 7. 7. 2007 vyhlásených nových 

sedem divov sveta. Medzi nimi aj posledný z nových divov sveta, 

viditeľný aj z vesmíru - VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR.

52 Víno

 Starostlivosť o víno  (III. časť)
Farba skla vínnych fliaš síce závisí od kovových prímesí, ktoré 

sa doňho pri výrobnom procese pridávajú, v skutočnosti má 

však veľmi dôležitú funkciu: chráni biochemickú rovnováhu 

vína pred vonkajším svetelným žiarením. 

50 MB Collections

 Výraz silnej individuality

 Vlastnosti, dizajn, či charakter auta a osobná individualita jeho 

majiteľa by mali vytvárať vzájomnú harmóniu a rovnováhu. Aj 

pre túto jedinečnosť a osobitný štýl je pripravená Kolekcia AMG. 

Hviezdy ciest • Magazín spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o. • Ročník 8 / číslo 3 • Pre Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., pripravuje Samuel Consulting Group, s. r. o., Panenská 1, 811 03 Bratislava, tel.: + 421 2 5464 2192 – 93

fax: + 421 2 5443 1347, e-mail: skorna@scg.sk • Šéfredaktor: Iľja Majda • Šéfeditor: Peter Škorňa • Redakčná rada: Peter Kresánek (predseda), Martin Kasarda, Ivan Mičko, Stanislav Trepač, Michal Žitný, Róbert Hatala 

• Objednávky inzercie: ENTER AD, s.r.o., tel/fax: +421 2 62520511, e-mail: gucik@enter-ad.com • Grafická úprava a layout: Roman Melicher B4 Design studio, tel.: 0905 250 781, e-mail: b4design@gmail.com • Tlač: Slovenská Grafia, a. s. 

• ISSN 1335-8812 • Rozširuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. • Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa • Neoznačené texty – SCG. Neoznačené fotografie – archív DaimlerChrysler.



Nemáte radi klišé? Nemáte radi, ak sa niekto automaticky pasuje za lídra 
automobilovej triedy, alebo dokonca celého automobilového priemyslu? 
Potom máte smolu. Mercedes-Benz je najlepší automobilový výrobca 
a ML 63 AMG je jedno z najrýchlejších SUV vôbec. 

Text: Majo Bóna  Foto: MBS

SUVerén                   

Automobilka s trojcípou hviezdou 
na kapote prežíva plodnú renesan-
ciu. Jej modely si užívajú status 

najlepších automobilov a stuttgartská au-
tomobilka sa svojim zákazníkom a priaz-
nivcom nezabudne odvďačiť motorársky-
mi perličkami. Napríklad najrýchlejším 
SUV - verziou ML 63 AMG. Ak máte ten 
dojem, že v AMG trpia výkonovou obse-
siou, máte pravdu. Vy sa tomu čudujete? 
Špecialisti z AMG sú v prvom rade nad-
šenci a prakticky každý model automo-
bilky dokážu nadopovať niekedy až ne-
mravným výkonom. Nevynechajú pritom 
ani jednu automobilovú triedu vrátane 
športovo-úžitkových modelov. To je tak-

tiež pečať kompetencií, pečať kvality, pe-
čať vycibrenosti podvozka, ktorý je okrem 
terénu pripravený preniesť na cestu ma-
ximálny výkon a súperiť s ostrými športo-
vými modelmi. 

Osemvalec, silný osemvalec
Pod kapotu putoval jeden z najlepších 

motorov súčasnosti. Vidlicový osemvalec 
s objemom 6,2 litra je vyšpecifikovaný na 
maximálny výkon vyjadrený hodnotou 
507 koní ( 365 kW), podobne aj maximál-
ny krútiaci moment 630 Nm naznačuje, 
že dynamika je zakódovaná v každom 
modeli s označením AMG. Akceleračný 
duel zvediete pokojne s ktorýmkoľvek 

kupé. Na stokilometrovú rýchlosť sa ML 
63 AMG katapultuje za neuveriteľných 
päť sekúnd a v prípade, že by si Merce-
des-Benz nectil džentlmenskú dohodu o 
obmedzení maximálnej rýchlosti  na 250 
km/h, bola by oveľa bližšie k trojstovke. 

Komfortný extrémista 
Kombinovať protichodné požiadavky na 
stabilitu podvozka a súčasne dostatočne 
komfortnú jazdu dokáže iba Mercedes-
Benz. Pruženie Airmatic doplnené sys-
témom ADS dokáže presne nadefinovať 
želanú tvár podvozka. Systém kontroluje 
všetko. Svetlú výšku, tuhosť tlmičov. Jed-
noducho celok je vyladený na maximálny 

Hviezdy ciest 03.2008 

PREDSTAVUJEME
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pôžitok z jazdy, ktorý pramení z rozdele-
nia krútiaceho momentu v prospech zad-
ných kolies v pomere 40:60.  

Krásny a krajší 
Ešte krajšie vyzerajú parametre pri po-

hľade na karosériu. Atraktívny bodykit 
od AMG posiela ML presne tam, kde ho 
majitelia chcú mať. Na pole individualít. 
Najsilnejšia verzia poteší hranatým dizaj-
nérskym jazykom. Tak to má byť! Už pri 
prvom pohľade je evidentné, že nejde o 
žiadnu z civilných verzií. Dvadsaťpalcové 
disky kolies s extrémne nízkoprofilovými 
pneumatikami 295/40 R20, a ak budete 
chcieť pritvrdiť, k dispozícii sú aj  21-pal-
cové disky kolies. Očiam neunikne masív-
ny otvor pre chladiaci vzduch na prednom 
nárazníku, trojlamelová maska chladiča  
s čiernym lakovaním či štvorica konco-
viek výfuku. To všetko dopĺňajú chlapsky 
navrhnuté tvary imitácie ochranných ná-
jazdových plechov, LED diódové zadné 
skupinové svetlá. 

Luxus by Mercedes-Benz 
To nesmie chýbať a vlastne práve tým 

sa Mercedes-Benz odlišuje od ostatných. 
Čalúnenie z nefalšovanej kože v kombi-
nácii napou s Alcantarou. Logá AMG kra-
ľujú v interiéri a všetko je orientované 
na vodiča a jeho spolujazdcov. Špičková 
audiosústava Audio 20 poteší so všetký-

mi dnes dostupnými funkciami ako na-
príklad Bluetooth či navigácia.  Jazdcom 
je venovaný volant s akurátnym prieme-
rom i hrúbkou a, samozrejme, páčkami 
na radenie pod volantom.  A ešte jeden 
detail. RACETIMER. Stopky, ktorými si 
spoza volantu nameriate dosiahnutý čas. 
Na okruhu. 

R Štvorica výfukov, LED diódové zadné svetlomety, imitácia nájazdových plechov. 
To všetko budú predbehnutí vodiči vidieť sakramentsky krátko.

T Alcantara, koža, komfort, odkladacie priestory a volant 
diriguje maximálny výkon na úrovni 507 koní.
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Divízia Black Series vie, čo zákazníci chcú! Exkluzivita je samozrejmosťou, 
SL 65 AMG Black Series vyznáva okrem nej dôležitejšie hodnoty. 
Kilowatty, newtonmetre, aerodynamický prítlak, maximálnu 
rýchlosť a astronomické zrýchlenie! 

Text: Majo Bóna  Foto: MBS

Temný rytier                   

Buďme úprimní. Prvý Mercedes SL sa preháňal po otvo-
rených cestách takmer tristokilometrovou rýchlosťou v 
časoch, keď sa prvé Ferrari iba začali objavovať na ces-

tách a Lamborghini stále produkoval traktory. To je zároveň 
odpoveď pre neveriacich. Mercedes-Benz SL bol a vždy bude 
supercar. V poradí šiesta generácia však vo svojej ultimatív-
nej verzii vzýva iba jediného bôžika – maximálny výkon. 
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Chlapská nádhera
 Tak to má byť! Testosterónová estetika 
uctieva celkom iné tvary. Obliny zmizli a 
SL sa navyše poriadne rozkročilo, pribudli 
mohutné nástavce blatníkov. Predný ná-
razník obetoval svoju plochu vstupným 
otvorom pre chladiaci vzduch, odvetrá-
vacie otvory nájdete aj na predných blat-
níkoch. Vzadu nechýba prítlačný spojler 
ani aktívny difúzor. Rozšírenie karosérie 

pomocou spojlerov sa pohybuje presne 
na hranici dobrého vkusu a nechutného 
exhibicionizmu.  Ani na sekundu si však 
nemyslite, že to všetko je iba show! Kaž-
dý detail, spojler, či rozmer pneumatiky 
má svoje opodstatnenie vzhľadom na ex-
trémny výkon pod kapotou. A ešte niečo. 
Takmer všetky panely karosérie sú z kar-
bónu. Pekelný výkon by sa nemal dostať 
do rúk nepovolaným či slabším povahám. 

SL 65 AMG Black Series sa totiž chystá 
posadiť opäť do smútku takmer celý 
zvyšok sveta.  

Duša Black Series je na okruhu  
To je teritórium, to je oblasť, v ktorej sa 

bude Black Series pohybovať. Alebo vám 
to nedošlo? Opísané aerodynamické po-
môcky začínajú pracovať pri vyšších rých-
lostiach. Otváranie brán maximálnej dyna-
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miky začína výsuvný spojler na zadnom 
veku, ktorý zasahuje v rýchlostiach nad 
stodvadsať kilometrov za hodinu. Rých-
losť, pri ktorej začína účinkovať aj difúzor, 
sa blíži k dvojstovke. Nad 300 km/h sú ži-
votne dôležité aj keramické brzdy. 

Volant, pedále a schopnosti vodiča 
Potreboval vôbec v histórii motorizmu 

vodič viac? Klimatizácia, audiosystém, 
elektrické hračky, to všetko je v prípade 
ostrej športovej jazdy zbytočné. Vtedy sa 

vodič sústredí iba na jedno jediné. Na ko-
munikačný kanál medzi vodičom a auto-
mobilom. Je ním volant. Ten určuje dráhu 
riadenej strely s trojcípou hviezdou na ka-
pote. Vnútornosti vodiča drží pokope škru-
pinové sedadlo. Karbónový vzhľad stredo-
vej konzoly iba dráždi tie správne zmysly. 
Presnejšie jeden. Cit v pravej nohe.

Zbraň, ktorá je zároveň projektilom 
 Tu vám už nič nepomôže. Ani celková 

hmotnosť, ktorá atakuje takmer dve tony. 

Trocha komický údaj vzhľadom na arzenál 
karbónu na kapote i pod ňou. Situácia sa 
však okamžite mení, keď si uvedomíte, že 
pod kapotou úraduje dvanásť valcov a dve 
turbodúchadlá, ktoré sú v porovnaní so 
štandardnými turbodúchadlami použitý-
mi v modeli SL 65 AMG až o dvanásť per-
cent väčšie. Kým pri väčšine automobilov 
je vývojovou prioritou maximálny výkon, 
Black Series má celkom odlišné problémy. 
Konštruktéri museli upravovať konečné 
parametre smerom dolu! Maximálny krú-
tiaci moment bol znížený na tisíc newton-
metrov! Áno, čítate správne, tisíc! Vodiči 
si budú musieť dávať pozor na prudkú ak-
celeráciu, pretože by mohli ohroziť obieha-
nie zemegule okolo vlastnej osi! Identický 
recept znižovania maximálneho výkonu 
motora si pripísal aj motor. Namiesto se-
demstodvadsať koní stlačili konštruktéri 
maximálny výkon na hranicu šesťstošes-
ťdesiat koní. Škoda. Mohli pridať ešte šesť 
a symbolika by bola dokonalá. 

Bez bázne  S jediným cieľom. 
Vyhrať každý akceleračný duel či ostré 

kolo na okruhu. Mercedes-Benz opäť po-
skytol zákazníkom ultimatívnu verziu, 
ktorá dokáže posunúť hranice myslenia, 
limity maximálneho výkonu, vytvoriť 
sféru nových modelov Mercedes-Benz. 

T Prístrojový panel s nápisom AMG sľubuje využitie celej škály ciachovania tachometra.

T Láska na prvý pohľad. Presnejšie na prvé zošliapnutie plynu, prvý drift, prvé ostré kolo na okruhu
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INTERVIEW

Mojím cieľom je
        tále napredovaťS 
Na otázky odpovedá Ronald Ballhaus – konateľ a finančný 
riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia (MBSK)

Text: Iľja Majda Foto: Peter Kresánek

Akými zámermi a cieľmi sa momentálne 
zaoberáte?

- Pre Mercedes-Benz Slovakia som za-
čal pracovať tri roky po založení spoloč-
nosti a myslím si, že sa môže právom 
a s hrdosťou vyhlásiť, že Mercedes-Benz 
Slovakia je v rámci koncernu Daimler 
veľmi úspešnou spoločnosťou.

Samozrejme, mojím cieľom je napre-
dovať v duchu tohto úspechu dnes i v bu-
dúcnosti. Aby sme dokázali natrvalo udr-

žať krok s nárokmi, je dôležité postaviť sa 
zmeneným rámcovým podmienkam, ana-
lyzovať ich a následne prijať vhodné opat-
renia. Silnejúca globalizácia, nestabilita 
a neistota všeobecne na peňažnom, ban-
kovom a kapitálovom trhu, zvyšujúce sa 
ceny surovín, zmeny klímy, sú len niekto-
ré z tém, ktorým sa nemôžeme vyhnúť.

Perspektívne, aké úlohy stoja pred vami 
s ohľadom na pôsobenie v MBSK na 
Slovensku?

- Viete si predstaviť, že v konkurenč-
nom prostredí existuje množstvo úloh, 
ak chcete ostať stále úspešný. Podstatné 
a dôležité ostáva naše zameranie na zá-
kazníka. Prémiové produkty si  vyžadujú 

prémiové služby. V tejto oblasti sme už v 
minulosti dosiahli úspechy, stačí spome-
núť náš 6-ročný servis obsiahnutý v cene 
auta. Ale nároky našich zákazníkov sa 
menia a keďže i v budúcnosti chceme po-
skytovať prémiové služby našim zákazní-
kom, aktivity zamerané na CSI (Customer 
Satisfaction Index – Index spokojnosti 
zákazníka) majú pre nás skutočne vysokú 
prioritu. Rozhodnutie k zavedeniu euro-
vej meny ako oficiálneho platidla na Slo-

vensku ku dňu 1. 1. 2009 si vyžaduje už 
teraz prispôsobenia v oblastiach účtovníc-
tva a IT. Tu prebiehajú prípravy na plné 
obrátky. Aby sme aj v tejto oblasti držali 
krok s dobou, rozhodli sme sa pre imple-
mentáciu kompletne nového IT systému.

Aké vozidlo je autom vašich snov a prečo?
- Každé auto z našej širokej ponuky má 

svoje čaro. Ako člen manažmentu sa sna-
žím svojou mierou prispieť k tomu, aby 
sme pre našich klientov vždy prinášali 
výnimočné a atraktívne novinky. Skutoč-
ný sen pre mňa však znamená legendárne 
300 SL s krídlovými dverami z roku 1954. 
Žiaľ, z tohto typu bolo do roku 1957 vy-
robených iba 1 400 exemplárov, ktorých 

cena sa dnes v závislosti od veku a stavu 
pohybuje od  250 000 eur – čiže toto vozi-
dlo ostane ešte dlho snom.

Ako sa vám žije na Slovensku, aké pozitíva 
a negatíva z toho pre vás vyplývajú?

- Na Slovensko som prišiel v marci 
2005, a dovolím si povedať, že sa tu cítim 
veľmi dobre. Bratislava a jej blízke okolie 
ponúkajú množstvo kvalitných možností 
na voľný čas a prechádzka Starým Mes-
tom, kde sa nachádza veľa kaviarničiek 
a reštaurácií, je zakaždým milým poteše-
ním. Dostalo sa mi tej výnimočnej príleži-
tosti, že som mohol navštíviť každú Mer-
cedes-Benz pobočku, a teda som spoznal 
rôzne regióny a pôvab jednotlivých častí 
krajiny. Okrem toho som na Slovensku 
získal mnoho nových priateľov, a naďalej 
plánujem zdokonaľovať svoje jazykové 
schopnosti v slovenčine. V každodennom 
živote to úžasne pomáha a ponúka mi hlb-
ší pohľad do histórie a kultúry krajiny. 
Kvapkou horkosti je skutočnosť, že moja 
manželka pracuje naďalej v Nemecku 
a my sa teda vidíme iba počas víkendov. 
Toto musíme zmeniť. Ale aj ona miluje 
svoju prácu -  a aj o tom je predsa život.

Čo je pre vás najväčší relax, ako si udržu-
jete kondíciu?

- K mojej vášni patrí už niekoľko rokov 
golf. Jedna partička na golfovom ihrisku 
je najlepšou možnosťou, ako si prevetrať 
myšlienky a na chvíľu zabudnúť na každo-

,,Prémiové produkty si vyžadujú prémiové služby“
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denný stres. S  manželkou si tiež vychut-
návame dlhé cyklistické túry a v zime 
možnosti blízkeho okolia na lyžovanie. 

Ako sa prejaví podľa vášho názoru pre-
chod slovenskej ekonomiky na euro v pre-
daji vozidiel? 

- Ako prvé musíme uznať, že Sloven-
sko splnilo všetky konvergentné kritériá, 
tak ako Európska komisia aj EÚ minis-
ter financií a európski predsedovia vlád 
schválili zavedenie eura na Slovensku. 
To znamená, že Slovensko v uplynulých 
rokoch pripravilo krajinu na euro. Nehľa-
diac na pochybnosti o dodržaní inflačných 
kritérií, vychádzam z faktu, že dodržaním 
dohody o stabilite a raste by nemalo Slo-
vensko čeliť žiadnym neprekonateľným 
problémom. Aký bude mať vplyv zavede-
nie eura na predaj vozidiel na Slovensku, 
sa nedá až tak jednoducho povedať, pre-
tože pri kúpe hrá dôležitú úlohu nielen 
čisto racionálny motív a potreba, ale aj 
emocionálna rovina kupujúceho.  Vieme, 
že s vysokými cenami ropy stúpne aj cena 
plynu, prúdu a benzínu a v konečnom 
dôsledku všetky náklady na energie. Ten-
denčne je to nebezpečné pre hospodársky 

rozvoj, ale aj pre súkromné domácnosti, 
ktorých kúpna sila klesá. Kríza nehnuteľ-
ností, ktorá postihla USA, sa medzičasom 
rozvinula do globálnej finančnej a banko-
vej krízy a  po odpísaní miliárd sú banky 
pri nových kreditoch zdržanlivé. Na dru-
hej strane stojí neustále silný hospodár-
sky rozvoj Slovenska, s 13 rokmi relatívne 
vysoký priemerný vek vozidiel a relatívne 
mierna hustota vozidiel s 383 vozidlami 
na 1 000 obyvateľov. Podľa môjho pre-
svedčenia to bude v podstate závisieť od 
toho, či vieme ponúknuť klientovi atrak-

tívne, emočne oslovujúce produkty v kom-
binácii s inteligentnými, na mieru šitými 
finančnými riešeniami, predloženými ako 
kompaktný balík, ktorý vyhovuje jeho in-
dividuálnym potrebám. Mercedes-Benz na 
Slovensku je na to dobre pripravený. 

Čo vám a vašim najbližším robí najväčšiu 
radosť?

- Obľubujem chutné jedlo s dobrým ví-
nom. Vychutnávať si ho v kruhu rodiny 
alebo priateľov, najradšej v MB Café, sú 
vždy veľmi pekné okamihy môjho života.
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T S manželkou Britou v Bratislave.

INTERVIEW

T Auto snov Ronalda Ballhausa - biely Mercedes-Benz 300 SL.

 



PRIVATE BANKING?
RADI VÁM OTVORÍME DVERE, ZA KTORÝMI OSTANE
VŠETKO IBA MEDZI NAMI. 
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PREDSTAVUJEME

Text: Majo Bóna  Foto: MBS

Kultová trieda G je vzorom pre všetkých. Onedlho oslávi tridsať rokov, 
má stabilnú klientelu, patrí k absolútnej off-roadovej špičke a navyše 
ostáva aj dizajnérskou ikonou. Aplikácii najmodernejšej techniky sa 
však nevyhýba ani ona.  

NeGompromisný                   

Charakter prezrádzajú črty. 
Krátka a výstižná veta pre-
zrádza tajomstvo neutí-

chajúcej obľúbenosti Mercedesu Benz 
triedy G, ktorá aj po niekoľkých desať-
ročiach naďalej tvorí súčasť modelo-
vej ponuky najstaršej automobilky na 
svete. Niet sa čomu čudovať, dokáže 

kombinovať maximálny luxus s prie-
chodnosťou  terénu, ktorá končí kdesi 
v základných táboroch horolezcov. 

Rokmi overené výkony
Mercedes triedy G si medzi svoje 

úspechy pokojne zaradí absolútne víťaz-
stvo na Rallye Paríž - Dakar, dlhé roky 

slúži ako služobný automobil pápeža, 
nachádza sa vo flotilách polície a vlád. 
Jednoducho slúži na všetkých frontoch 
a na všetkých odvádza maximum pre 
svojho vodiča i pasažierov. Písať o špič-
kovom pohone 4x4 so systémom 4ETS 
a troma uzávierkami diferenciálov je 
takmer zbytočné, na Mercedes triedy G 
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sa stačí pozrieť a hneď je jasné, že nejde 
o žiadnu kópiu. Práve naopak, trieda G 
je mnohokrát kopírovaná, i keď žiadna z 
kópií sa k jej vlastnostiam ani nepriblí-
ži. Treba to pochopiť. Najlepší môže byť 
iba jeden, v rámci svojej kategórie je to 
bez akýchkoľvek pochýb trieda G.

Overené agregáty
Výkonom, dynamikou i prejavom sa 

trieda G automaticky stavia do polohy 
lídra. Za volantom sa vodič cíti priro-
dzene, bez ohľadu na diaľničné tempo 
či pomalé prekonávanie terénnych ne-
rovností. Kombinácia triedy G so špič-
kovým šesťvalcovým turbodieselovým 
motorom 320 CDI je ideálna. Najdôleži-
tejší v danom prípade nie je ani tak ma-
ximálny výkon 224 koní (165 kW), ako 

skôr mamutí krútiaci moment 540 new-
tonmetrov a plochá krivka jeho priebe-
hu. Jednoducho ideál do terénu, na diaľ-
nicu, či do mesta. K dispozícii je však aj 
klasický benzínový osemvalcový motor 
s objemom 5,5 litra. Poskytne maximál-
ny výkon 388 koní (285 kW). Nechýba 
ani gigantický krútiaci moment 530 
newtonmetrov. 

Odlišujúce detaily
Nehľadajte výrazné zmeny, Merce-

des-Benz triedy G ich jednoducho ne-
potrebuje. Aj napriek tomu však novú 
triedu G rozpoznáte podľa novej trojla-
melovej masky chladiča, zmenil sa aj 
tvar osemnásťpalcových diskov kolies. 
To je zopár zmien, ktoré identifikujete 
na karosérii. Všetky sú robené s citom, 

a to je zároveň recept na stabilný imidž 
doterajších modelov.

Expedícia s piatimi hviezdičkami
Prienik multimediálnej techniky neo-

bišiel ani triedu G. Verzia G500 má au-
tomaticky špičkový telematický systém 
Command APS. Ten zahŕňa okrem iné-
ho menič na 6 DVD diskov, navigáciu 
s údajmi uloženými na pevnom disku 
a takzvanú off-roadovú navigáciu, ktorá 
memorizuje trať aj na miestach s absen-
ciou digitálnej mapy. Samozrejmosťou 
je obsluha telefónu. Systém LINQUA-
TRONIC umožňuje zadávanie príkazov 
ľudským hlasom. Dokonalosť systému 
dokumentuje aj fakt, že hlasom môže 
ovládať ktorýkoľvek vodič bez predchá-
dzajúceho nadefinovania. Vytáčať čís-
la môžete hlasom, systém vám umožní 
aj vstup do adresára vášho telefónu. A 
pokiaľ si to budete želať, systém Com-
mand APS skombinujete s TV tunerom, 
prípadne parkovacou kamerou. 

Pre najnáročnejších je k dispozícii aj 
špičková audio sústava Harman Kardon 
s priestorovým ozvučením Logic 7 s dva-
nástimi reproduktormi. Prosím, ráčte 
nastúpiť, luxusná expedícia do Himalájí 
sa môže začať. 

R Mercedes-Benz triedy G. Hranaté tvary a masívna technika ho posielajú do terénu. 
Vďaka sofi stikovanej technike ho však bez problémov budú ovládať aj ženy.
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POZVÁNKA

Pachfurthský 
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Len necelých 40 km od Bratislavy, v novovybudovanom tréningovom centre, 
vybavenom najnovšou technikou a patriacom k popredným centrám svojho 
druhu v Európe,  v rakúskom Pachfurthe, sa môže na vlastnej koži aj ten teóriou 
najlepšie ,,podkutý“ vodič presvedčiť, ako je prakticky pripravený na kritické, 
extrémne a nepredvídateľné udalosti na cestách.  Text: SCG  Foto: MBS

Pre každého záujemcu, ktorý si chce 
otestovať a zvládnuť modernú tech-
nológiu a techniku jazdy, je pripra-

vených hneď niekoľko celodenných pro-
gramov, pod vedením profesionálneho 
inštruktora, so zabezpečeným obedom 
a s prekladom do slovenského jazyka:

1. Tréning bezpečnej jazdy – základný, 
obsahujúci napr. riadenie vozidla, správ-
ne nastavenie sedadla a sedenie za volan-
tom, slalom, núdzové brzdenie na klzkej 
vozovke a pri rôznej rýchlosti jazdy, dy-
namiku vozidla pri jazde v ostrých zákru-
tách, tréning vyhýbania sa nečakaným 
prekážkam na vozovke (vodné steny), 
vyrovnanie vozidla v šmyku. 

2. Tréning bezpečnej jazdy – pokročilí, 
určený pre absolventov základného tré-
ningu bezpečnej jazdy, obsahujúci napr. 

brzdenie a nácvik vyhýbacieho manévru 
pri náhle sa objavujúcich prekážkach na 
vozovke, testovanie účinku ABS/BAS/ESP 
systémov pri jazde na rôznom povrchu, 
zvládnutie vozidla v šmyku s vyhnutím 
sa prekážkam, jazdu na klzkej stúpajúcej 
a klesajúcej vozovke, jazdu zručnosti - 
handling parcours.

3. Tréning bezpečnej jazdy – motocyk-
le, obsahujúci o.i. kontrolu motocyklov 
a tréningové jazdy, ako je slalom – stabi-
lizáciu motocykla, brzdenie na rôznych 
povrchoch vozovky a pri rôznych rýchlos-
tiach, kruhovú dráhu – jazdu v ostrých 
zákrutách, vyhýbanie sa náhlej prekážke 
na ceste, uvedenie motocykla do šmyku 
a následná stabilizácia motocykla.

4. Off-Road tréning, obsahujúci teoretic-
kú prípravu na jazdy, jazdy na zošikme-

nom povrchu, jazdy na strmom svahu 
pri rôznych prevýšeniach, jazdy cez tzv. 
tréningový vodopád.

5. Kombi-Tréning  pre SUV je kombiná-
ciou tréningu na on-road a off-road tra-
tiach. 

elých 40 km od Bratislavy, v novovybudovanom tréningovom centre,
nom najnovšou technikou a patriacom k popredným centrám svojho 

Európe,  v rakúskom Pachfurthe, sa môže na vlastnej koži aj ten teóri
e ,,podkutý“ vodič presvedčiť, ako je prakticky pripravenýý na kritické, 
nene a a n nepepreredvdvídídatateľeľnéné u udadaloloststii nana c cesestátáchch. TeTextt: SSCG G Fototo:: MMBSS

„krst ohňom“

V prípade záujmu a podania ďalších 
informácií sa kontaktujte na:

Motor-Car Group, s.r.o. 
Tuhovská 5, 83107 Bratislava

Andrea Pontikis
tel.: 02/4929 4418, 0918 /500 114 
fax: 02/ 4929 4301
e-mail: a.pontikis@motor-car.sk
www.treningovejazdy.sk



NA JEDEN TELEFONÁT
Private Banking

MOŽNO 
DEŤOM DOPLNÍM 
ZBIERKU AUTÍČOK
  Sme presvedčení, že Private Banking má poskytnúť viac ako len dokonalú starostli-
vosť o Vaše financie. Byť privátnym bankárom pre nás znamená prvotriedne sa o Vás postarať 
v každej situácii. Naše bohaté kontakty nám umožňujú spraviť pre Vás viac, ako by ste čakali. Radi 
budeme Vašou pravou rukou, kedykoľvek to budete potrebovať.
www.unicreditbank.sk / UniTel 0800 180 180
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GOLF

      olfové talentyG
       Golf a deti – toto spojenie donedávna na Slovensku len ťažko predstaviteľné. 
V poslednom období však zaznamenáva reálne kontúry a zmeny k lepšiemu. 
Šport sa medzi najmenších dostáva aj zásluhou Asociácie juniorských golfistov 
Slovenska  (AJGOS).

Text: Martina Balleková, Pavel Sišiak Foto: Archív AJGOS

Asociácia juniorských golfistov 
Slovenska si stanovila odvážny, 
nie však nereálny cieľ – priviesť 

k tomuto športu čo najviac detí a nájsť 
čo najviac nových, talentovaných hrá-
čov golfu, umožniť im zúčastňovať sa 
turnajov, zlepšovať svoju hernú schop-
nosť, zvyšovať a evidovať výkonnosť. 
AJGOS podporuje školy a školské zaria-
denia, ktoré vytvárajú priaznivé pod-
mienky na vyučovanie a rozvoj golfovej 

hry u detí a mládeže. Jedným z konkrét-
nych krokov je aj úspešná realizácia 
projektu „Hľadáme  golfové talenty“. 

V roku 2008 v spolupráci s klubmi 
a školami realizovala Asociácia pre mla-
dých a začínajúcich golfistov päť tur-
najov v Koši, vČiernej Vode, Báči, Sliači 
a vo Veľkej Lomnici. Vyvrcholením bol 
camp detí na Táľoch koncom augusta.  
Na týchto turnajoch boli objavené nové 
talenty z radov žiakov základných 

a stredných škôl, pričom pre väčšinu 
detí a ich rodičov to bolo prvýkrát, čo 
sa zúčastnili golfového turnaja.

A práve v súvislosti s plánmi Asociá-
cie juniorských golfistov Slovenska na 
budúcoročnú sezónu, ako aj snahou o 
rozvoj najmladšej talentovanej golfovej 
generácie, súvisí aj Výzva pre všetkých 
hráčov golfu: ,,Záujem o golf narastá 
a našiel si svoje miesto aj vo výchove 
a vzdelávaní detí a mládeže na školách 
v Slovenskej republike. Preto sa Aso-
ciácia juniorských golfistov Slovenska 
snaží pomôcť nielen školám, ale i jed-
notlivcom napr. kúpou golfových palíc 
či loptičiek. Pokiaľ teda máte doma 
nepotrebnú golfovú výbavu, palice 
či loptičky, venujte ich našim deťom 
a mládeži... Ďakujeme Vám!“ 

Viac informácií o AJGOS-e nájdete na: 
www.ajgos.sk, info@ajgos.sk alebo na 
tel.: 02/456 400 11 a 02/593 333 31.

              
Priestor pre     

D Manželka prezidenta SR Ing. Silvia 

Gašparovičová a predstaviteľka Slo-

venskej nadácie Silvie Gašparovičovej 

- Vzdelanie a zdravie pre všetkých je 

presvedčená, že sa aj vďaka projektu 

„Hľadáme golfové talenty“ podarí 

dostať mládež do prírody a realizovať 

myšlienku, aby sa golf stal prístupným 

športom pre všetkých. 



Ceny sú uvádzané v slovenských korunách s DPH, v hranatých zátvorkách sú uvádzané ceny v eurách s DPH. Ceny sú vypočítané podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR. Kompletné informácie o aktuálnej 
ponuke, podmienkach jej využitia, o službe Mobilný Orange Internet, sieti Orange 3G a jej pokrytí získate na www.orange.sk, Zákazníckej linke 905 a predajných miestach Orange. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 
821 09 Bratislava.

www.orange3g.sk

rýchly doma   rýchly vonku

Mobilný Orange Internet už od 399 Sk [13,24 €] mesačne
rýchle internetové pripojenie k počítaču doma aj na cestách

Hľadáte ideálne domáce pripojenie na internet? Vyberte si Mobilný Orange Internet, bezdrôtové pripojenie cez modem
či dátovú kartu. Rýchlosťou je porovnateľný s klasickým pevným internetom a navyše si ho v notebooku môžete brať aj von. 
Načítanie stránky je skutočne rýchle, MP3 s veľkosťou 3,4 MB si v pokrytí siete Orange 3G môžete stiahnuť za menej ako 
15 sekúnd a video na webe si pozriete plynule až do konca. Vďaka najrýchlejšej Orange 3G sieti je Mobilný Orange Internet 
dostupný už v 131 mestách a 100 obciach SR a navyše všade na Slovensku, kde je signál Orangeu, ako aj v roamingu.



Hviezdy ciest 03.2008 

INTERVIEW

Skutočná hokejová
           viezdaH 

S jeho osobou sa spája množstvo hodnotení. Jedni ho uznávajú ako zvláštneho „lídra, 
ktorý je neuveriteľne milý, dokáže vytvoriť v mužstve pohodu a zároveň má dar, že sú 
preňho spoluhráči ochotní urobiť hádam čokoľvek“, iní ho nazývajú „Silent Assassin“ 
(tichý zabijak – pozn. red.). Azda najviac ho vystihol reprezentačný tréner Ján Filc, 
ktorý o ňom povedal, že je osobnosťou, ktorá „má obrovský intelektuálny potenciál“. 
O tom športovom zaňho hovoria jeho úspechy. Skutočná hokejová hviezda, jazdiaca 
na „striebornej hviezde“ E 300 Bluetec – famózny hokejový útočník Miroslav Šatan.

Text: Samuel Consulting Group 
Foto: Bohumil Šálek, Ján Súkup

Hokejová osobnosť - akou osoba 
Miroslava Šatana nepochybne je, 
rodák z Topoľčian, pôsobí skrom-

ne, bez pátosu či namyslenosti. Načo aj. 
Stačí, keď za seba nechá hovoriť výsled-
ky - reprezentoval na ZOH 1994, 2002 a 
2006, MS C 1994, MS B 1995, MS 1996, 
2000, 2002, 2003, 2004, 2005 a 2007, 
Svetovom pohári 1996 a 2004. Celkovo 

odohral za Slovensko s dresom číslo 18 
už 123 zápasov a dal v nich 70 gólov. Na 
ZOH 1994 v Lillehammeri bol najlepším 
strelcom turnaja. Rovnakým titulom bol 
ocenený aj na MS 2000, okrem toho bol 
vyhlásený za najproduktívnejšieho a naj-
užitočnejšieho hráča svetového šampioná-
tu, vybraný do All stars tímu. Na MS 2002 
bol rovnako najproduktívnejším hráčom a 

bol vybraný do All stars tímu. Trikrát bol 
vyhlásený za najlepšieho hokejistu Slo-
venska v ankete Zlatý puk (2000, 2001, 
2004). Hral vo finálovej sérii Stanley 
Cupu 1999 Dallas – Buffalo. Je trojnásob-
ným majstrom Slovenska – 1993 a 1994 
s Duklou Trenčín a 2005 so Slovanom 
Bratislava. Je odchovancom klubu HC VTJ 
Topoľčany, kde hrával juniorskú súťaž. 
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Po nej nastúpil do Dukly Trenčín a od 
roku 1994 začal hrávať v zámorí – naj-
skôr v nižších súťažiach AHL a IHL, aby 
od roku 1995 nastúpil za svoj prvý klub 
NHL Edmonton Oilers.  Po ňom nasle-
dovali kluby Buffalo Sabres, New York 
Islanders, pričom nastávajúcu sezónu 
bude obliekať dres klubu Pittsburgh Pen-
guins, kde by mal hrať po boku Sidneyho 
Crosbyho.

Pittsburgh je po Edmontone, Buffale a 
New Yorku vaším štvrtým pôsobiskom v 
NHL od roku 1995. Hovorí sa, že život - 
zvlášť ten v NHL - je zmena. Ako vnímate 
túto poslednú vy osobne?

- Tak ako vnímam každú zmenu, akurát 
s tým rozdielom, že túto som si manažo-
val ja, takže zatiaľ pozitívne. Na druhej 
strane sa musím priznať, že sa nám s 
manželkou život v New Yorku páčil. Z ho-
kejového hľadiska som však potreboval 
zmenu, nový impulz, zaujímavé a hokejo-
vo perspektívne pôsobisko. Som presved-
čený, že klub Pittsburgh Penguins - s mla-
dým mužstvom a veľkou perspektívou mi 
moje predstavy naplní. Teším sa najmä na 

jeho ofenzívne vnímanie hry, vysoké am-
bície, množstvo kvalitných spoluhráčov, s 
ktorými som v NHL doposiaľ nikdy nemal 
možnosť hrať v jednom mužstve.  

Môže podľa vás nastať situácia, že sa zo-
pakuje finále Stanley Cupu a oproti sebe 
sa stretnete s hráčom „červených krídel“ 
Mariánom Hossom, ktorý práve v uplynu-
lej sezóne pomáhal Pittsburghu v playoff 
Stanley Cupu?

- Neviem či sa už niekedy stalo, že by 
sa finále zopakovalo dva roky za sebou. 
Je to pomerne málo pravdepodobné, avšak 
pokiaľ by takáto situácia nastala, nebol by 
som proti. 

V poslednom období viacero hráčov z 
NHL prijalo finančne lukratívne ponuky 
ruských, kazašských a iných klubov v no-
vovytvorenej Kontinentálnej hokejovej 
lige.  Nelákala aj vás možnosť vrátiť sa za 
hokejom z NHL na „starý kontinent“?

- Musím povedať, že vývoj, ktorý sa 

deje najmä v Rusku, začína byť zaujíma-
vý. Pre hráčov z NHL aj z finančného hľa-
diska, o čom svedčí aj príchod viacerých 
z nich. A to si myslím, že je len začiatok, 
súvisiaci s rozvojom a rastom ekonomiky 
a tiež aj s ruskou hrdosťou, ktorá sa vždy 
prejavovala aj cez šport. Som presvedče-
ný, že po „tichých a pokojných“ 90. ro-
koch v ruskom hokeji bude kvalita ich ho-
keja, mužstiev naozaj rásť a v budúcnosti 
bude vážne konkurovať zámorskej NHL.

Čo sa mňa týka - v súvislosti s kon-
tinentálnou hokejovou ligou, nikdy ne-
chcem hovoriť nikdy, avšak v blízkej bu-
dúcnosti v nej neplánujem pôsobiť.

Ste jediný slovenský hokejista, ktorý bol 
nielen trojnásobným kapitánom repre-
zentácie, ale ktorý získal zlato, bronz aj 
striebro z majstrovstiev sveta. Ste hviez-
dou v NHL, špičkový športovec. Napriek 
tomu - aké sú vaše ciele a méty do bu-
dúcnosti?  

- Pretože nejaké ciele zatiaľ stále mám, 
stále hrám hokej na najvyššej úrovni. Bez 
toho, aby mal človek pred sebou výzvy, 
by bolo zbytočné dennodenne drieť, potiť 

sa počas tvrdej letnej prípravy a snažiť sa 
dostať do čo najlepšej hracej formy. 
Je  pravdou, že s pribúdajúcimi rokmi si 
to vyžaduje čoraz viac a viac úsilia, ale 
keďže chcem hrať finále Stanley Cupu a 
vyhrať ho, musím a aj chcem tomu obeto-
vať úplne všetko, čo vo mne je.

Michael Peca o vás svojho času povedal, 
že ste vďaka svojmu hernému štýlu „tichý 
zabijak“. Tréner Ján Filc zase uviedol, že 
máte obrovský intelektuálny potenciál. 
Čo by dnes povedal Miro Šatan o Mirovi 
Šatanovi?

- Hádam to, že sa snažím robiť najlepšie 
ako len viem to, čo robím. A tiež využívam 
čas pokiaľ možno čo najefektívnejšie. Keď 
to robí človek nejaký čas, je len prirodze-
né, že sa dostavia aj úspechy. To platí nie-
len o hokeji, ale aj o každej sfére života.

Ste ženatý, máte dvaapolročného syna. 
Do akej miery ovplyvňuje rodina život 
špičkového športovca, hokejistu?

- Veľmi. V prvom rade zmení jeho pri-
ority. Keď je mladý a slobodný hráč na 
prahu NHL, snaží sa preraziť, úplne inak 
sa pozerá na život a na nič iné okrem ho-
keja nemyslí. O hokeji sa mu sníva, o ho-
keji rozpráva každý deň. Sú to jeho jedi-
né starosti. Je to iný pohľad na život, ako 
keď má človek po tridsiatke, má dieťa a 
rodinu. Potom sa záľuba stáva prácou, v 
ktorej má človek ambície presadiť sa, po-
kiaľ sa to dá. Samozrejme, musí mať opo-
ru vo svojej manželke a výzvu vo svojich 
deťoch. Musí mať doma pohodu a pevné 
stabilné zázemie, ktoré je preňho oporou 
aj vo chvíľach, keď sa mu nedarí, či keď 
je zranený. Inak to bez toho nejde. Ja túto 
oporu, stabilitu a, samozrejme, aj motivá-
ciu mám a cítim, že aj s podporou mojej 
rodiny budem ešte pár rokov hrať hokej 
na špičkovej úrovni.

Český brankár Dominik Hašek to v NHL 
„ťahal“ až nad štyridsiatku...

- To je síce pravda, avšak nepredpokla-
dám, že budem hrať až do štyridsiatky. 

Rozmýšľali ste, v akej oblasti sa budete 
realizovať po tom, ako skončíte s aktív-
nym hokejom?

- Zatiaľ tieto veci neriešim, aj keď 
viem, že sú rôzne veci a oblasti, ktoré by 
ma zaujímali a ktoré by som vedel ro-
biť. Čo je však isté už dnes, to je, že keď 
skončím s hokejom, budem sa určitý čas 
venovať len svojej rodine a veciam, ktoré 
teraz, keď som maximálne vyťažený, ne-
mám čas robiť. Urobím si podľa všetkého 
dva roky prázdnin... (úsmev). 

Aj keď sa to ešte veľmi ťažko dá v ta-
komto veku určiť, očakávate, že váš syn 
pôjde vo vašich hokejových šľapajach ale-
bo bude skôr inklinovať k hudbe a spevu 
po manželke?

- Tak to - priznám sa - naozaj neviem. 
Určite si však bude môcť vyskúšať rôzne 
veci a potom sa uvidí, k čomu bude inkli-
novať najviac, na čo bude mať najväčší ta-
lent. Poznám to podľa seba samého, pokiaľ 
by mňa ako dieťa hokej nefascinoval a ne-
mal by som k nemu vzťah, bolo by zbytoč-
né, keby ma doň môj otec nútil. Budeme 
ho teda s manželkou podporovať v tom, čo 
ho bude baviť a čo mu bude robiť radosť.

V Česku bol raz natočený film o Klabzu-
bovej futbalovej jedenástke. Čo by ste 
povedali na Šatanovu hokejovú päťku? 

- Tak v tomto zmysle sme s manželkou 
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„Mercedes pre mňa vždy znamenal kombináciu 

kvality, bezpečnosti a pohodlia.“
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zatiaľ neurobili žiadne vážnejšie rozhod-
nutie, ale budeme radi, keď v budúcnosti 
k synovi ešte nejakí súrodenci pribudnú.

Hovorí sa, že auto by malo spĺňať pred-
stavy svojho majiteľa alebo človeka, kto-
rý ho používa. Ako by ste zhodnotili Mer-
cedes triedy E, ktorý používate? 

- Mercedes pre mňa vždy znamenal 
kombináciu kvality, bezpečnosti a pohod-
lia. Preto dlhodobo používam práve túto 
značku. Som s ňou veľmi spokojný. Tým 
netvrdím, že by ma niekedy nelákalo si 
vyskúšať aj iné značky, avšak keď si ku-
pujem auto, vždy skončím pri mercedese... 

Mnohí snívajú, či si kupujú rýchle a dravé 
športové autá - Porsche, Ferrari... 

- To sú autá, ktoré by ma možno bavili 
týždeň, avšak z pohľadu praktického vy-
užitia automobilu by pre mňa nemali až 

taký význam. Ja sa na auto pozerám aj z 
toho uhla pohľadu, že pri dlhých cestách 
moja chrbtica, ktorá je z hokeja deformo-
vaná, pri nepohodlnom vozidle trpí, keď 
sedím dve či tri hodiny v aute, tak to cí-
tim. Aj preto mi nevyhovujú vozidlá, ktoré 
majú tvrdé športové podvozky, s obme-
dzeným priestorom na sedenie. Z tohto 
dôvodu mi najlepšie vyhovuje pohodlie 
a komfort mercedesu, čiže kombinácia 
vysokej kvality a pohodlia. Je to jednodu-
cho moja značka.

Na úspešných ľuďoch vidí každý len ich 
peniaze, domy, či autá. Čo však musí člo-
vek urobiť a obetovať, aby sa mohol stať 
hviezdou typu Mira Šatana?

- V prvom rade musí s tým, čo chce ro-
biť, začať v mladom veku, teda čím skôr, 
pretože po dvadsiatke je to pri dnešnom 
športe už dosť nemožné. Ďalej musí mať 

predpoklady na daný šport. Nech sú rodi-
čia dieťaťa akokoľvek dobre finančne si-
tuovaní a dieťa v športe podporujú, keď to 
nie je v dieťati, keď pre to nemá dieťa celé 
svoje ja, sú to zbytočne vyhodené peniaze 
a trápenie. Musí mať pre to srdce, musí sa 
mu o tom snívať, musí na to myslieť, musí 
to robiť s radosťou. Keď bude mať cieľ 
a túžbu takú silnú, že obetuje veci, ktoré 
robia jeho rovesníci za domom, pri počíta-
či, či v tínedžerskom veku obetuje chaty, 
diskotéky a pod., vtedy sa mu to môže po-
dariť dosiahnuť. A, samozrejme, musí byť 
pripravený tvrdo na sebe pracovať, doslo-
va drieť aj vtedy, keď sa mu nechce, dať 
tomu, čo chce robiť, každú voľnú hodinu 
a minútu svojho života. Na druhej strane -
a už som to spomínal, pokiaľ nebude mať 
na to byť dobrým či najlepším predpokla-
dy, pokiaľ to nebude v ňom, nepomôže mu, 
keď bude drieť aj sedem hodín denne... 
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TMiroslavovi Šatanovi nevyhovujú vozidlá, ktoré majú tvrdé športové podvozky, s obmedzeným priestorom na sedenie. 
Aj preto sa rozhodol pre pohodlie a komfort mercedesu, ktorý je preňho kombináciou vysokej kvality a pohodlia.
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Denne na cestách v dôsledku dopravných nehôd vyhasne množstvo ľudských 
životov. Aj preto Autoklub Slovenskej republiky v spolupráci s Mercedesom 
predstavil nový projekt – prenosné detské dopravné ihriská.

Pre bezpečnosť 
najmenších Text: Miroslav Majláth  Foto: AKSR

Dnešní štyridsiatnici, ale aj tí starší 
si určite pamätajú dopravnú vý-
chovu na dopravných ihriskách 

v rámci normálnej školskej výchovy. 
Dnes je situácia diametrálne iná. V rámci 
dnešného školského zákona dopravná vý-
chova z vyučovacích osnov vypadla. Je tu 
síce aká-taká snaha Ministerstva školstva 
SR o výučbu dopravnej výchovy, ale už 
nie v rámci školského vyučovania. Táto 
podpora sa však akosi upiera len smerom 
k pevným dopravným ihriskám. Tých je 
na Slovensku dnes menej ako šafranu. 
Kompetentní jednoducho nechcú pocho-
piť, že na Slovensku fungujú aj školy, 
ktoré nemajú možnosti návštevy pevných 
ihrísk, či už z dôvodu veľkej vzdialenos-

ti od nich, alebo nedostatku finančných 
prostriedkov na prepravu žiakov.

V Autoklube Slovenskej republiky bol 
na začiatku podpis Európskej charty mí-
nus 25-tisíc životov na cestách. Potom 
nasledovalo vybudovanie prvého prenos-
ného detského dopravného ihriska, ktoré 
umožnilo výučbu žiakov základných škôl 
priamo u nich doma, na školách. Bez po-
treby prepravy žiakov a straty času. Keď-
že podpora zo strany štátu nie je taká, 
akú by si naše deti zaslúžili, museli do 
tohto „kolotoča“ nastúpiť súkromné firmy, 
ktoré suplujú tieto nedostatky. Veľkú pod-
poru v školení žiakov z pravidiel cestnej 
premávky dodala tomuto projektu spoloč-
nosť Mercedes-Benz Slovensko. Poskytla 

Autoklubu Slovenskej republiky dotáciu 
vo forme dopravných prostriedkov na pre-
pravu vybavenia prenosného detského 
dopravného ihriska priamo do škôl. Vďa-
ka tomuto už žiaci a ich učitelia nemusia 
často dlhé hodiny presedieť v autobuse 
pri preprave na dopravné ihrisko. Tento 
čas môžu využiť efektívnejšie na štúdium 
a hlavne škola ušetrí financie, ktorých je 
mnohokrát veľký nedostatok. Do budúc-
nosti má Autoklub Slovenskej republiky 
pripravené ďalšie aktivity, či už na skva-
litnenie výučby, ale aj na výučbu nás do-
spelých, ktorí dennodenne sedíme za vo-
lantmi. Veríme, že aj v týchto aktivitách 
nájde podporu u už stabilného partnera, 
ktorým je Mercedes-Benz Slovensko. 
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OFFROAD

Ako športovo-úžitkové vozidlo (SUV), ktoré poskytuje nadštandardný 
komfort a vnútorný priestor pri bežnom užívaní na pevných vozovkách 
- spôsobilé zároveň i prekonávať náročnejší terén (ako offroad) sa počas 
prvého skupinového testovania na Slovensku predstavil nový športovo-
úžitkový Jeep Cherokee 2008.

Text a foto: Peter Kresánek

Offroadové SUV

Skúsení i menej zdatní jazdci si 
v lete za volantom nového Jeepu 
odskúšali v horskom teréne s pre-

výšením až do 1 550 metrov jeho uprave-
ný podvozok a dva nové náhony. Prvý je 
Coomand-Trac náhon 4 x 4 aktivovaný v 
prípade potreby. Druhým je permanentný 
systém náhonu všetkých štyroch kolies 
Selec-Trac II, ktorý dokáže predvídať a 
predchádzať preklzávaniu kolies. Ukáza-
lo sa, že je použiteľný na rôzne povrchy, 
vrátane suchého asfaltu. Selec-Trac II má 
pritom dva režimy. Režim 4WD Auto je 
vhodný na bežné jazdenie. Na základe 
senzorov upravuje a presmeruje krútiaci 
moment medzi prednú a zadnú os v závis-

losti od aktuálnych jazdných podmienok, 
pričom, ako sa potvrdilo, poskytuje opti-
málnu trakciu. Nový SUV Jeep Cherokee 
skutočne zvládal i terén, za ktorý by sa 
nemusel hanbiť ani čistokrvný offroad.

 Nefalšovaný offroadový zážitok pri jaz-
de v novom Cherokee, či už na šikmých 
svahoch opustenej vápenky, v náročnom 
horskom teréne, pri prekonávaní brodov 
alebo na skalnatých stráňach, v podmien-
kach s minimálnou trakciou  poskytol 
účastníkom testov režim 4WD Low. Vďaka 
znásobeniu krútiaceho momentu druhé-
ho prevodového stupňa 2,72-krát a v spo-
lupráci s uzávierkou spojky poskytoval 
skúšaným vozidlám i v takýchto pre SUV 

neštandardných podmienkach maximálnu 
trakciu. Bezproblémové absolvovanie pre-
chodov medzi rôzne náročnými povrchmi 
uľahčilo manuálne prepínanie režimov 
4WD Auto a 4WD Low pomocou spínača. 

Ako užitočné doplnky zvyšujúce kom-
fort jazdy a umožňujúce zvládať strmé stú-
pania a prudké zjazdy i menej skúseným 
vodičom sa počas testov osvedčili: asistent 
jazdy vpred i vzad z kopca (HDC) udržia-
vajúci konštantnú rýchlosť i štandardne 
montovaný asistent rozbiehania do kopca 
(HSA), ktorý dáva vodičovi čas na prechod 
z brzdového pedála na plynový a umožňu-
je plynulý rozjazd. Medzi 35 najmodernej-
šími bezpečnostnými a zabezpečovacími 
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prvkami, ktoré ponúka nový Jeep Chero-
kee 2008, nechýbajú ani ďalšie bezpeč-
nostné systémy vrátane ABS rozšírené-
ho o detekciu náročného terénu. Dopĺňa 
ich systém bočnej ochrany pasažierov, 
vrátane bočných clonových airbagov, 
ktoré zostávajú dlhšie nafúknuté, ako aj 
senzorov na ochranu pred prevrátením. 

Jeep Cheroke 2008 má drsnejší vzhľad a 
účinne tak oživuje vyše 65-ročnú tradí-
ciu svojho legendárneho predchodcu. Na 
Slovensko sa dodáva s novým 16-venti-
lovým motorom Common rail 2,8 l (130 
kW, 177 k) v kombinácii s 6-stupňovou 
manuálnou alebo 5-stupňovou automa-
tickou prevodovkou. Okrem iného ponú-

ka vodotesnú, z akrylátovej látky vyro-
benú polohovateľnú otváraciu strechu. 
Oproti predošlému modelu vyrábanému 
od roku 2002 má Jeep Cherokee 2008 
menší polomer otáčania, je dlhší a širší. 
Jeho pohodlný funkčný interiér posky-
tuje úložný priestor 419, respektíve po 
sklopení sedadiel 1 404 litrov. 

T Nefalšovaný offroadový zážitok pri jazde v novom Cherokee, či už na šikmých svahoch opustenej vápenky alebo v náročnom horskom teréne 
v podmienkach s minimálnou trakciou  poskytol účastníkom testov režim „4WD Low”. 

R Za volantom si vlastnosti nového Jeepu odskúšali rôzne skúsení jazdci v teréne a všetci boli pritom úspešní.
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Prvý v       lužbáchS 
Po skončení bratislavského Gymnázia na Vazovovej ulici, vtedy jedného z najlepších  
v Československu - keďže sa nedostal na vysokú, začínal od piky ako šofér. Pred 
dvadsiatimi rokmi patril so svojou matkou a mladším bratom Jánom medzi prvých 
priekopníkov v podnikaní takým spôsobom, akým sa vtedy dalo, teda v službách. Dnes 
bilancuje svoje vyše ročné pôsobenie v bratislavskej akciovej spoločnosti OLO (Odvoz 
a likvidácia odpadu), ktorej jediným akcionárom je Hlavné mesto SR Bratislava, ktorá 
zamestnáva bezmála štyristo osôb, jej vozidlový park pozostáva z vyše 120 špeciálnych 
vozidiel a ročne spracuje viac ako 140-tisíc ton odpadu – Bc. Valentín Mikuš.

Text a foto: Peter Kresánek

Vaším, dá sa povedať celým doterajším 

priebehom profesionálneho pracovného 

pôsobenia sa ako červená niť vinú služby. 

Služby bývajú často najpotrebnejšími, ale 

aj najviac pripomienkovanými podnikateľ-

skými činnosťami. Aké je pri pôsobení v 

tejto oblasti vaše krédo, čím sa dá podľa 

vás najlepšie vyhovieť požiadavkám nároč-

ných zákazníkov, akými sme my všetci?

- Najnáročnejší zákazník je občan. OLO, 
akciová spoločnosť, bola zriadená mes-
tom Bratislava, práve pre potreby jej oby-
vateľov. Už keď som v mladosti ako jeden 
z prvých začínal s podnikaním, veľmi 
rýchlo som si uvedomil, že klienti sú tí, 
ktorí určujú a udržujú naše vzťahy, a 
preto je nutné vychádzať im maximálne 
v ústrety. Ďalším poznatkom je, že nemô-
žete ako podnikateľ zostať stáť na mieste, 
uspokojiť sa s daným stavom. Príkladom 
toho môže byť aktuálna situácia v našej 
spoločnosti. Dnes sa v Bratislave produ-
kuje také množstvo odpadu, že doteraj-
šie spracovateľské kapacity spaľovne už 
nestíhajú. Preto je u nás už teraz všetko 
v predstihu pripravované na uvedenie do 
prevádzky nového spaľovacieho kotla, 
ale zároveň sa pokračuje tiež vo zvýšení 
rezerv v triedení odpadu.

A čo vaše šoférske skúsenosti, keďže toto 

povolanie sa prelína tiež dosť dlhým obdo-

bím vášho života. Aký ste vodič, máte 

nejaké svoje obľúbené značky a čo vás na 

najnovších vozidlách najviac fascinuje? 

- Rátam sa medzi vodičov milionárov. 
Nie som zástancom názorov majstrov, ktorí 
údajne vedia jazdiť rýchlo a bezpečne. 
Preto nejazdím rýchlo, ale primerane. Aj 
vďaka takejto zásade, známej pod príslo-
vím pomaly ďalej zájdeš, som nespôsobil 
napriek státisícom prejazdených kilomet-
rov žiadnu vážnejšiu dopravnú nehodu. 
Odskúšal som škodovky, žiguli, moskviče, 
fiaty, fordy, ale zamiloval som sa najmä 
do nemeckých značiek, a to pre ich spo-
ľahlivosť, bezpečnosť, ale hlavne vynika-

júce jazdné vlastnosti. Osobne teraz jaz-
dím na Volkswagene, manželka Veronika 
má Mercedes-Benz SLK a dcéry Danka a 
Janka majú Mercedes-Benz A a Audi TT. 
Aj v našej spoločnosti OLO vlani, po usku-
točnení verejného ponukového konania, 
zvíťazili nemecké vozidlá. A to s trojcípou 
hviezdou v znaku. Prvenstvo získali vďaka 
najvýhodnejšej cenovej ponuke. Napriek 
tomu, že sám na mercedesoch nejazdím, 
vo firme pribudne do konca roku desať 
nových Mercedesov Axor.     

Aké sú vaše záľuby, trávenie voľného času, 

pri čom najradšej relaxujete a naberáte 

nové sily a energiu? 
Nebudete mi to veriť, ale mojím najob-

ľúbenejším koníčkom je už dlho komu-
nálna politika. Dostal som sa k nej dá sa 
povedať úplne zákonite. Pretože politika, 
ak má byť braná skutočne férovo, mala 
by byť predovšetkým službou občanovi, 
nie prostriedkom zviditeľnenia sa politika. 
No a keďže, ako som už prezradil, služby 
občanom mám takpovediac v náplni svo-
jej práce už dlhodobo, k ich vedomému 
poskytovaniu pri politických aktivitách 
bol už len krôčik. K tomu som sa dostal 
pri svojom jedinom koníčku, ktorým sú 
karty. Raz ma tak pri kartovej debate 
jeden spoluhráč živnostník oslovil, počú-
vaj Valentín, a keď tak horlíš za záujmy 
nás Ružinovčanov, nechcel by si sa za nás 
angažovať aj ako politik? Nemohol som 
mu vtedy odpovedať inak ako áno. 

T Vrcholový manažment spoločnosti 
OLO pri fl otile nových Axorov (sprava): 
generálny riaditeľ Bc. Valentín Mikuš, 
obchodno-marketingová riaditeľka Ing. 
Lýdia Adamovičová, riaditeľ závodu 
odvozu Ing. Vladimír Kuchta, predseda 
predstavenstva Ing. Ján Králik, technicko-
investičný riaditeľ Ing. Roman Achimský.              
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OFFROAD

Fanúšikovia značky tvoria v prípade akejkoľvek automobilky pridanú 
hodnotu, ktorá znamená pre každú automobilku najväčší kapitál. 
A Jeep fanúšikov rozhodne má. Každý rok sa stretávajú na akcii 
Euro Camp Jeep, aby prežili s Jeepom týždeň dobrodužstiev.

Text a foto: Majo Bóna

Rodina je základ!

Niekoľkoročná tradícia, stretávanie 
sa fanúšikov, už vyústila do kulto-
vého podujatia. Absolvujú ho stov-

ky majiteľov automobilov Jeep. Prvoradý 
je vzťah k značke, nadšenectvo. Alebo si 
viete inak vysvetliť niekoľko tisíc kilomet-
rov za volantom, ktoré zdolali španielski 
nadšenci? Neváhali prejsť krížom takmer 
celú Európu a absolvovať vyše tritisíc kilo-
metrov. To všetko iba preto, aby sa zúčast-
nili na najväčšej akcii automobilky Jeep. 

Scenár píše príroda 
Scenéria ako vystrihnutá z príručky 

skauta je samozrejmosťou, aj keď na dru-

hej strane je podujatie situované do blíz-
kosti špičkového hotela. Pre všetkých 
návštevníkov je k dispozícii ubytovanie, 
hotel však vďaka bohatému sprievodné-
mu programu využijú návštevníci iba na 
prenocovanie. Všetko ostatné prebieha v 
lone prírody, teda v teréne. Tam Jeep patrí, 
odjakživa. Po akreditácii začína akcia sláv-
nostným uvítaním, ako inak, pod holým 
nebom. Na nádvorí kaštieľa pózovali novin-
ky automobilky Jeep. Záchranársky špeciál 
na báze modelu Wrangler Unlimited lako-
vaný matne čiernou farbou v kombinácii 
s červenými doplnkami bol mimoriadne 
efektný. Sekundovala mu verzia Jeep J8, 

ktorou sa Jeep vracia na pole armádnych 
vozidiel. Skutočnou raritou i pastvou pre 
oči bol expedičný špeciál Mathiasa Jesch-
keho, ktorý sa s daným vozidlom chystá 
na expedíciu okolo sveta. Extrémny rozsah 
úprav však nezamaskoval nezameniteľnú 
siluetu, ktorú musí identifikovať okamžite 
každý motoristický nadšenec. 

Súťaže a zábava 
Spoločným menovateľom súťaží i sprie-

vodných atrakcií bola blízkosť prírodných 
živlov i prirodzený cit pre orientáciu. Spo-
znávať okolie mecklenburského jazera 
sa nám podarilo počas súťaže Jeep Map. 

TJeep, voda, blato, noha na plyne, úsmev na tvári. 
Potrebuje to vôbec komentár?
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TParkovisko, či pojazdný showroom. Nájdete na ňom všetky typy 
Jeepov, vrátane historických.

T Jeep Camp si užijú všetci. Aj budúci majitelia Jeepov.
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Počas troch hodín treba pozbierať orien-
tačné body. Povinný bol iba jediný bod vo 
Waldaktie. Za každého účastníka, ktorý 
absolvoval tento bod, sa totiž automobil-
ka rozhodla financovať výsadbu stromov. 
Táto iniciatíva bola nadstavbovou iniciatí-
vou, v rámci ktorej sa Jeep rozhodol spolu-
financovať výsadbu 660 stromov. Jedného 
stromu za každého účastníka. Ak to teda 
zrátame, nových stromov pribudlo po ak-
cii Euro Camp Jeep celkovo vyše tisíc. Bola 
to súčasť akcie Carbon- neutral, čiže elimi-
novanie od kysličníka uhličitého, na ktoré-
ho odbúravaní sa podieľajú najmä stromy. 
Účastníci mnohé atrakcie poznajú, súťaž 
dvoch tímov na veslárskych lodiach je nie-
len emotívna, ale zároveň vyčerpávajúca. 
Jeep Trek preverí schopnosti Jeepov v ex-
trémnych podmienkach. Akcie sa môžu 
zúčastniť aj absolútni začiatočníci, všade 
sú k dispozícii skúsení inštruktori. Vy-
svetlia techniku a pomôžu aj naznačením 
smeru natáčania volantu. K dispozícii sú 
všetky prírodné prekážky: piesok, blato, 
kamene.  Súčasťou Campu je aj veslovanie 
na člnoch, jazda na štvorkolkách, či abso-

lútna atrakcia na záver celého programu 
- Jeep Challenge. Podstata je jednoduchá, 
tím zbiera body za absolvovanie každej 
prekážky. Po zozbieraní istého počtu bo-
dov musí premiestniť vozidlo na vyvýšený 
drevený podstavec. Súčasťou prekážkovej 
dráhy je lezenie na lanovom rebríku, tra-
verz na lanách vo výške pätnásť metrov 
a bicyklovanie. Nadšenie z prekonávania 
prekážok sa neviaže na vek. Na večerných 
záberoch možno vidieť aj ľudí v dôchodko-
vom veku, ako absolvujú prekážkovú drá-
hu s úsmevom na tvári. Jednoducho Jeep, 
dobrodružstvo i mladícky náhľad na svet 
tvoria homogénny celok. 

Jeep zákazníkom 
Aj výrobca pamätá na svojich nadšen-

cov. Nielenže sa podieľa na príprave akcie, 
ale zároveň posiela tím vývojárov pria-
mo do dejiska. Toho roku sa predstavila 
nová generácia Jeepu Cherokee s mnohý-
mi vylepšenia. Súčasťou akcie je nielen 
prezentácia novej techniky, ale aj spät-
ná väzba od zákazníkov. Ak vám niečo 
na vašom Jeepe prekáža, máte možnosť 

konzultovať nedostatky. Čerešničkou na 
torte bola prezentácia experimentálne-
ho vozidla Jeep Renegade. Plne funkčná 
štúdia bola k dispozícii prvýkrát mimo 
reflektorov niektorého z autosalónov. Jas-
ný dôkaz o partnerstve automobilky s jej 
zákazníkmi. Sú to práve oni, kto podobné 
gesto ocenia. 

Jeep je rodina 
Nie je to iba automobilka, jedna z mno-

hých. Má poslanie a pevné zázemie zákaz-
níkov, ktoré z roka na rok rastie. Off-road 
je vierovyznanie, skutočný životný štýl, 
dobrodružstvo. Postoj k Jeepu sa zrejme 
dedí, a preto na akcii stretnete rodiny 
s malými deťmi sediacimi na ochrannom 
oblúku Jeepu Wrangler. Jednotlivé národné 
skupiny súťažili v Jeep Fashion o najkraj-
šiu rovnošatu vyjadrujúcu národné črty 
a postoj k automobilke Jeep. Na Jeep Cam-
pe zažijete všetko. Akciu, relax, prírodu, 
jazdu na koňoch i svadbu. Na tohotoročnej 
akcii sa rozhodli absolvovať svadbu Peter 
a Lydia Seidl. Blahoželáme. Apropos, zatú-
žili ste aj vy po členstve v rodine Jeep?  

T Mathias Jeschke chce obísť svet. Samozrejme v Jeepe T Súboj vo veslovaní priniesol aj národné súboje, táto disciplína patrí 
na Jeep Campe medzi obľúbené.



Hviezdy ciest 03.2008 

INTERVIEW

Ú 
Od mladosti sa zaujímal o techniku a o všetko, čo malo kolesá. Po úspešnom 
rozbehnutí martinskej prevádzky sa mu podarilo expandovať aj do regiónu Žiliny. 
Hoci svoj voľný čas venuje hlavne rodine, jeho snom je zvládnuť golf. Manažér, 
pre ktorého sú spokojnosť zákazníkov a maximálna oddanosť značke prioritnými, 
riaditeľ MOTOR-CAR AC, a.s. - Ing. Peter GROM.

Text a foto: SCG

Čo bol prvotný impulz, ktorý vás profesijne 

priviedol až k značke Mercedes-Benz?

- Už od mladosti smerovali moje 
záujmy k autám a každej technike, ktorá 
mala kolesá. Aj preto som po absolvovaní 
gymnázia nastúpil na vtedajšiu žilinskú 
Vysokú školu dopravy a spojov, po kto-
rej absolvovaní som nastúpil v martin-
skej ZŤS, teda k technike, ktorá mala 
motor, kolesá... Postupne, ako plynul čas, 
som zo ZŤS odišiel k manipulačnej tech-
nike, neskôr k autám. V roku 2000 som 
sa dostal k Mercedesu a dúfam, že od 
neho pôjdem až na dôchodok.

Keby ste si mali spomenúť na najzlomo-

vejší moment za posledných osem rokov, 

ktorý by to bol?

- Prelomový bol rok, keď sme zmenili 
systém komunikácie predajca – zákazník 
a skompletizovali celú paletu predvádza-
cích osobných a úžitkových automobilov. 
Od toho momentu má objem predaja v 
našom zastúpení stúpajúcu tendenciu.  

Čo vás viedlo k expanzii z Turca do Žiliny? 
- Tých dôvodov je viac, avšak jeden 

je dominantný - za posledné roky tento 
región neskutočne ekonomicky napreduje, 
podobne ako aj firmy a obyvateľstvo v ňom. 
Začal výrazne narastať počet žilinských 
zákazníkov a aj pre ich maximálnu spo-
kojnosť, komfort a blízkosť poskytovaných 
služieb si Žilina zaslúžila mať svoj vlastný 
stánok Mercedesu. Martin a Žilina však 
aj naďalej budú rovnocennými prevádz-

kami jednej firmy. Hoci sa v Martine budú 
predávať len úžitkové automobily značky 
Mercedes-Benz, servis bude k dispozícii aj 
pre osobné automobily. V tejto prevádzke 
bude sídliť aj predajňa a servis KIA. Žilina 
je plne orientovaná na predaj a servis osob-
ných a úžitkových automobilov značiek 
Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler a Dodge.

Aký je pomer predaja osobných a úžitko-

vých vozidiel vo vašom regióne?

- V Martine je množstvo živnostníkov 
– prepravcov, ktorí sa presvedčili, že 
z pohľadu životnosti a úžitkových vlast-
ností je Vito a Sprinter najefektívnejšie 
vozidlo. Z toho vyplýva aj zvýšený záujem 
o úžitkové vozidlá v Martine. V Žiline je 
záujem o osobné a úžitkové vozidlá rovno-
merne rozložený.

Máte nejakého osobného predajného favo-

rita v blízkej budúcnosti v regiónoch Mar-

tina a Žiliny?

- Očakávam, že od budúceho roka to 
bude nový model Triedy E, hoci do popre-
dia sa dostane aj Trieda GLK. Nepodce-
ňoval by som však ani záujem o Triedu 
ML. V úžitkových bude pokračovať stále 
rastúci záujem o Sprinter.

Ktoré iné záľuby máte okrem automobilov 

a všetkého, čo ,,má kolesá“?

- Popri mojej práci, keďže sa jej venu-
jem naplno, mi veľa voľného času 
neostáva. Pokiaľ ho mám, venujem 
ho svojej rodine. V budúcnosti – keď 

moje deti vyrastú a vyletia z rodinného 
hniezda, plánujem ešte zvládnuť golf.

Čo je podľa vás základom úspechu a úspeš-

ného podnikania?

- Predovšetkým stopercentné nasade-
nie, oddanosť tomu, čo človek robí a v pro-
fesii, ktorú robí - orientácia na potenciál-
neho aj stáleho zákazníka, na ich záujmy, 
na to, čo ich baví, čo robia a prečo ich to, 
čo robia, baví. Len tak môže človek vedieť, 
čo im môže a má ponúknuť a len na 
základe toho môže byť úspešný.

Aj ten najlepší nápad a produkt stojí a 

padá na ľuďoch...

- Máte pravdu. Dnes nie je jednoduché 
nájsť ľudí, ktorí na 100 % dokážu uspoko-
jiť potreby a požiadavky zákazníka. My 
sami sme sa s týmto problémom stretli a 
verím, že sme ho úspešne vyriešili. Bohu-
žiaľ, situácia na Slovensku je taká, že 
mnohí zamestnanci  nedoceňujú renomé 
značky, prostredie a perspektívu rastu v 
silnom a stabilnom prostredí, prípadne 
nevyužijú naplno šancu, ktorá sa im núka. 

Aký máte cieľ v najbližších rokoch? 

- Máme veľmi pekné priestory a kva-
litné technické vybavenie, čo však nestačí. 
Preto mojím cieľom je vybudovať - hlavne 
u mladých zamestnancov -  vzťah k značke,
k firme a, samozrejme, k zákazníkovi. 
Tým zabezpečíme zákazníkovi nielen kva-
litný produkt, ale aj vysokú úroveň posky-
tovaných služieb. 

Základ      spechu
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PREDSTAVUJEME

Trojmiliónty transportér - Sprinter 
315 CDI Kombi – vyrobený 5. júna 
2008, sa nestal len míľnikom závodu 
Daimler AG v Düsseldorfe, úspešným príbehom ešte úspešnejšej automobilky, 
ale aj posolstvom dobrej vôle. Düsseldorfský závod ho venoval organizácii 
„Special Olympics“ v Severnom Porýní-Vestfálsku, ktorá je najväčším 
športovým hnutím pre duševne a ťažko telesne postihnutých ľudí. 

Trojmiliónty transportér 
                    z Düsseldorfu 

Táto aktivita nie je ojedinelá, o čom 
svedčí nielen v roku 2005 udelený 
titul „Priateľský k postihnutým“, ale 

aj fakt, že  düsseldorfský závod zamest-
náva viac ako 60 sluchovo postihnutých  
spolupracovníkov, ktorým bol okrem naj-
novších technických pomôcok ponúknutý 
aj kurz posunkovej reči. Ale to nie je je-
diná zaujímavosť závodu, ktorý sa výro-
be transportérov venuje od roku 1962 už 
takmer polstoročie…

Od O319 a L319 až k Sprinteru
Úspešnému príbehu závodu predchá-

dzala roku 1889 v  Düsseldorfe založená  
„Rheinische Metallwaren und Maschi-
nenfabrik Aktiengesellschaft“ ako pred-
chodca súčasného producenta technológií 
Rheinmetal AG. V roku 1925 väčšinové 
vlastníctvo v Rheinmetall získal nemecký 

štát. V roku 1950 novovytvorená západo-
nemecká spoločnosť Auto Union prevzala  
časť územia s rozlohou 170 000 štvorco-
vých metrov, ktoré vlastnil Rheinmetall 
Borsig. Už v auguste 1950 boli v Düssel-
dorfe vyrobené prvé vozidlá poháňané 
parou s trojvalcovým dvojtaktovým moto-
rom. V rokoch 1958/59 bývalý Daimler-
Benz AG prevzal Auto Union, pričom 
dva závody, v Düsseldorfe a vo Vitorii 
v Španielsku sa stali súčasťou skupiny. 
V roku 1962 začal Düsseldorf produkciu 
transportéra L 319 a jeho autobusovej 
verzie – O 319. V roku 1967 prichádza 
na scénu T2, ako nástupca L 319. Nový 
model dostáva označenie L 406 až L 613, 
nazývaný aj „Düsseldorfčan“. Začiatkom 
sedemdesiatych rokov Daimler-Benz re-
štrukturalizoval závod a zameral ho na 
produkciu transportérov a riadiacich sys-

témov. V roku 1980 prevzal Düsseldorf  
časť produkcie T1 z Brém, pričom o šty-
ri roky neskôr bola do Düsseldorfu pre-
sťahovaná celá produkcia transportérov 
T1. V roku 1986 bol „Düsseldorfčan“ T2 
po takmer 20 rokoch výroby nahradený 
predchodcom dnešného Varia. O päť ro-
kov neskôr bola montáž T2 presunutá do 
nového závodu v Ludwigsfelde pri Berlíne 
a začali sa prípravy na produkciu mode-
lu Sprinter. V roku 1995 Sprinter oslávil 
svoju premiéru a nahradil T1, čo sa čosko-
ro ukázalo ako úspešný krok. Dopyt bol 
mimoriadny a v roku 2000 bola fabrika v 
Düsseldorfe nútená zaviesť tretiu pracov-
nú zmenu. V rokoch 2004 až 2006 akvizí-
ciou ďalšej pôdy závod znova expandoval. 
Investície do výroby úspešného modelu 
dosiahli 550 miliónov eur. V roku 2006 
premiéruje nová generácia Sprinterov. 

Text: SCG  Foto: MBS
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Fascinujúce fakty
Düsseldorfský podnik je druhým naj-

väčším súkromným zamestnávateľom 
hlavného mesta spolkovej krajiny Sever-
né Porýnie – Vestfálsko. V uplynulých 
piatich rokoch sa zvýšil nárast zamest-
nanosti až o neuveriteľných 50 %, vďaka 
čomu v súčasnosti zamestnáva až 7 600 
zamestnancov. A nielen to... Düsseldorf-
ský závod je najväčším producentom 
transportérov koncernu Daimler AG, vy-
rábajúci všetky uzavreté varianty (skri-
ňové a kombi) Mercedes-Benz Sprinter. 
Absolútny rekord dosiahol minulý rok 
s počtom 155 501 vozidiel typu Sprinter. 
Ďalších asi 56 000 transportérov bolo do-
daných závodom v Ludwigsfelde južne od 
Berlína, kde Daimler AG vyrába valníky 
a podvozky, známe tiež ako otvorené va-
rianty. Obrovský úspech nového Sprin-
tera sa chystá pokračovať: plány na ten-
to rok predvídajú produkciu až 168 500 
transportérov zo závodu Düsseldorf.

Najpresnejšia výroba
Úspech výroby a predaja transportérov 

Sprinter nie je náhodný, ale podstatnou 
mierou sa oň pričinila aj vysoko presná 
výroba súčiastok s príkladnou presnosťou 
plus mínus tri desatiny milimetra. Vyso-
kú a stabilnú kvalitu zabezpečujú auto-
matické meracie stanice zabudované v 
každej linke na výrobu súčiastok, roboty, 
ktoré na každom Sprinteri vykonajú viac 
ako 7 000 bodových zvarov a takmer 175 
zváraných čapov. Už od druhej generácie 
modelu Sprinter je zavedené automatizo-
vané utesňovanie švov strechy, nanášanie 
ochrany podlahy, ako aj vnútorné i von-
kajšie lakovanie. Osobitne senzačné je au-
tomatické lepenie skiel: špeciálne roboty 
sklo automaticky namontujú na správne 
miesto s prednastaveným prítlakom.

Pozoruhodné zaujímavosti
V düsseldorfskom závode sa počas jed-

ného pracovného dňa vyrobí priemerne 

650 transportérov, pričom sa v závode 
vyrába až 1 000 kombinácií rázvorových, 
dĺžkových, výškových, hmotnostných a 
pohonných variantov Sprintera s možnos-
ťou 400 rozličných odtieňov lakovania! Pri 
výrobe asistuje asi 550 priemyselných ro-
botov. Závod odoberá výrobné súčiastky od 
640 dodávateľov, pričom každý deň je do 
závodu dodaných až 2 100 ton materiálu. 

Zelená politika 
Už v roku 1974 prešiel závod pri výrobe 

energie z hnedého uhlia na zemný plyn. 
Vďaka vlastným zariadeniam na úpravu 
odpadových vôd dosahujú ťažké kovy v 
odpadových vodách len zlomok povole-
ných hodnôt. Snaha o čo najoptimálnejšie 
využívanie času chodu zariadení, zníženie 
teploty v halách a všeobecne použitie čo 
možno energeticky najúspornejších, níz-
koemisných a nízkoodpadových zariade-
ní, či zavedenie vodorozpustných lakov, 
vďaka ktorým sa znížila spotreba 

R V rámci slávnosti konanej v závode odovzdal Wilfried Porth, riaditeľ divízie Mercedes-Benz  Vans, v prítomnosti ministerského 
predsedu Dr. Jürgena Rüttgersa, kľúč od vozidla Gerdovi Damovi, predsedovi krajinského zväzu „Special Olympics NRW, e.V.“.
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Príjemné
          opoludnieP  

Trojcípou hviezdou i symbolmi ďalších prestížnych značiek označené 
vozidlá Motor-Car Group skrývajúce temperamentné kone pod svojimi 
kapotami i tie skutočné tátoše živé - vycvičené pre športové jazdenie, 
políciu, či voltíž sa uprostred leta previedli svojim priaznivcom v 
bratislavskom areáli jazdeckého klubu TJ Slávia STU v Ovsišti počas 
pútavého programu tradičného príjemného už šestnásteho Konského 
popoludnia. Prvé lákali najmä svojím vzhľadom a technickými 
parametrami. Druhé tiež tým, čo všetko dokážu.  

Text a foto: Peter Kresánek

R Svoje umenie ukázali tiež mladí jazdci 
a jazdkyne z domácej Slávie. Nechýbala 
medzi nimi ani deväťročná Šárka Šabová.
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T Prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou Silviou poctil svojou návštevou tohto roku tiež Konské popoludnie, ktoré je už po šestnásty 
raz súčasťou Grand Prix Bratislava. Zaujímal sa tu o kone štvornohé i tie motorové na kolesách. Informácie mu poskytuje riaditeľ Motor-Car 
Group Ing. Július Šabo.  

T Šestnáste Konské popoludnie obsahovalo vystúpenia jazdnej 
polície, ktorej kone sa neboja streľby, ohňa ani dymu. 

T Minister zahraničných vecí, člen čestného predsedníctva pretekov 
GP Ján Kubiš s manželkou Jarkou a ďalší člen tohto predsedníctva, 
predseda Slovenského olympijského výboru PhDr. František Chmelár. 

T K známym návštevníkom konských podujatí patrí honorárny kon-
zul Seychelskej republiky herec, režisér a podnikateľ Andy Hryc 
s manželkou. Na popoludní spolu so synom Hugom, študentom 
diplomacie, požiadal o spoločnú fotografi u prezidenta Ivana 
Gašparoviča, ktorý tomuto prianiu rád vyhovel.

T Medzi hosťami Konského popoludnia privítal Andrej Glatz 
s manželkou aj Miroslava Šatana.
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V Top 25
        a sveteN  

„Bolo tu veľmi pekne, organizátori sa o nás veľmi dobre starali, 
aj počasie sa nakoniec umúdrilo...“ „Najkrajšie preteky a naj-
lepší areál na svete.“ Takto sa vyjadrila prekvapujúca víťazka 
súťaže jednotlivcov Fínka Pantsuová na koni Chauvinist 
a parkúrmajster Krzystof Koziarewski (v tejto úlohe tu 
účinkoval už po desiaty raz) o tohtoročných 43. jazdec-
kých pretekoch, usporiadaných už tretíkrát pod názvom: 
Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava CSIO W****.   

Text a foto: Peter Kresánek

Miestom ich konania bol pri 
zvýšenom vypätí všetkých zú-
častnených napriek predošlým 

lejakom skvele nachystaný areál Jaz-
deckého klubu TJ Slávia STU Bratislava. 
Tento rok na nich pred vynovenými tribú-
nami a opäť za mimoriadneho diváckeho 
záujmu divákov zápolili v jedenástich 
(o tri viac ako vlani) jazdci a kone z pät-
nástich  krajín: Belgicka, Bieloruska, 
Česka, Estónska, Fínska, Francúzska, 
Chorvátska, Maďarska, Nemecka,  Poľska, 
Rakúska, Slovenska, Slovinska, Švédska 
a Talianska.

V Pohári národov - súťaži reprezentač-
ných družstiev zaratúvanej do seriálu Sve-
tového pohára, zvíťazili Francúzi, ktorých 
viedol Elias Laurent s jazdcami (a koňmi): 
Francart Alexandra (Iman Du Rozel); 
Blanchart Vincent (L´Amoure Du Bois); 
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T Uprostred V.I.P. tribúny: (sprava) Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi s manželkou Silviou 
sa venovali manželia Glatzovci, (zľava v popredí) generálna riaditeľka spoločnosti AEGON, 
Doplnková dôchodcovská spoločnosť Ing. Jana Gruntová a šéf Aegonu pre strednú a 
východnú Európu Dr. Gábor Kepecs. 

Hviezdy ciest 03.200888 

Perreau Oliver (Grace Du Fraigneau); 
Lapertot Walter (Wodan). Druhí boli 
Maďari a tretí Taliani. Zo slovenského 
kvarteta si najlepšie počínal skúsený 
Igor Šulek (Wavo Profit) a mladý debu-
tant Tomáš Kuchár (Cento) pri absolvo-
vaní náročného parkúru s dvomi chy-
bami. Nielen naši, ale tiež zahraniční 
jazdci i tentoraz poznali, že parkúr na 

Slávii je nielen krásny, ale aj mimo-
riadne náročný. „Najprv som vôbec do 
súťaže v bariérovom skákaní nechcela 
ísť, ale manžel Marián ma prehovoril,“ 
priznala sa nám slovenská jazdkyňa Mo-
nika Štangelová. Tisícky divákov najprv 
zatajili dych a potom nadšene tlieskali 
pri jej výkone v tejto, prvý raz na prete-
ky zaradenej disciplíne, keď prekonala 

s koňom výšku 1,85 metra, nad ktorú sa 
už na tohtoročných pretekoch nik nedo-
stal. Pred rokom tu jej manžel Marián 
Štangel s koňom Coshman pri skoku 
mohutnosti zdolal až 2,05 metra. Štvor-
hviezdičkovým pretekom Aegon Merce-
des Grand Prix Bratislava chýba iba jed-
na hviezdička k úplnej svetovej špičke, 
akými sú súťaže v Aachene či Calgary. 

T Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdáva pohár víťazke hlavnej disciplíny 43. Aegon Mer-
cedes Grand Prix Bratislava v skoku na koni jednotlivcov Fínke Piia Pantsuovej (kôň Chauvi-
nist). Preteky sú podľa prezidenta, ktorý patrí medzi ich pravidelných návštevníkov, ukážkou 
dokonalej prípravy, excelentných výkonov i neopakovateľnej spoločenskej atmosféry.
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Ako ďalej uviedol predseda Slovenskej jaz-
deckej federácie a zároveň organizačného 
výboru pretekov Ing. Andrej Glatz (jeden 
z piatich slovenských víťazov Grand Prix, 
na ktorej štartoval 36-krát) i partneri Ae-
gon Mercedes Grand Prix však uznávajú, 

že toto podujatie sa radí medzi Top 25 vo 
svete.  Záštitu nad ním opäť prevzal prezi-
dent SR Ivan Gašparovič. Jazdectvo patrí 
medzi prioritné odvetvia, ktoré celosveto-
vo podporuje aj koncern Daimler AG. Na 
bratislavských pretekoch preto nechýbali 

tiež čistokrvníky – vystavené vozidlá zna-
čiek Mercedes-Benz, smart, Chrysler, Jeep 
a Dodge. Diváci i účastníci sa zhodujú, že 
43. preteky Aegon Mercedes Grand Prix 
Bratislava CSIO W**** boli ešte lepšie ako 
tie predchádzajúce.   

TTT V skoku jednotlivcov o cenu spoločnosti Zentiva zvíťazil častý 
pretekár na bratislavských Grand Prix Čech Aleš Opatrný. „Tak to 
máme doma,“ konštatoval predseda predstavenstva spoločnosti 
Zentiva MUDr. Alexander Černák, CSc., keď mu podával ocenenie. 

TT Grand Prix navštívil aj generálny riaditeľ spoločnosti Orange 
Pavol Lančarič s manželkou. 

T Atraktívnosť bariérového skákania zvýšil aj dramatický pokus 
Moniky Štangelovej a jej koňa o zdolanie dvojmetrovej výšky. 

TTT Jeden z najvýznamnejších vrcholových manažérov na Slovensku, 
generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telecom, Miroslav Majoroš a 
prezident Slovenského skokového pohára Aegon Cup Karol Kállay.  

TT V prestížnom Pohári národov - súťaži  reprezentačných 
družstiev zvíťazili Francúzi, viedol ich Elias Laurent, ktorému na 
snímke odovzdáva víťaznú trofej generálna riaditeľka spoločnosti 
AEGON, Doplnková dôchodcovská spoločnosť Ing. Jana Gruntová.

T Zavítal sem tiež víťaz olympiády v Soule a šéf slovenských tenistov 
Miloš Mečíř.
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VIP VEČER

Večer Grand Prix...
Text a foto: Peter Kresánek

Mercedesy a ďalšie hviezdy ciest dominovali i pri preprave účastní-
kov stretnutia a noblesnej párty priaznivcov koní živých, či tých oce-
ľových skrytých pod kapotami áut, konanej počas pretekov Aegon 
Mercedes Grand Prix Bratislava v nápadito vybratých atraktívnych 
priestoroch Slovenského národného divadla.

Dômyselná svetelná a dekoratívna úprava vytvorila v polkruhovej a priľah-
lej stupňovanej predvstupovej ploche zarámcovanej priečelím SND dôstojné 
prostredie vytvárajúce neopakovateľnú atmosféru a monumentálne priesto-
ry, aké mali antické divadlá. Na hlavnom pódiu dominovali plastiky šacho-
vých koní.  Emotívnosť pôsobenia priestorov a predvedeného programu zvý-
raznila dôvtipná svetelná šou nasvecovaných farieb. Stovkám účastníkov sa 
tu v svižnom slede predstavili svojimi vystúpeniami známi umelci. Hostia 
spoločností Aegon a Mercedes-Benz Slovakia sa na tomto VIP podujatí v réžii 
agentúry Enter-Ad dobre zabávali až do neskorej noci či skorého rána.   
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1. Svoj repertoár na párty v SND ponúkla hosťom i Sisa Sklovská. 

2. Riaditeľ Motor-Car Group Ing. Július Šabo, podnikateľ 
 Boris Kollár a podnikateľ Karol Szász s partnerkou Katarínou. 

3. Stretli sa tu tiež nestor slovenskej fotografie Karol Kállay 
 a šéf  televízie Markíza Václav Mika.

4. Vydavateľ Spoločnosti Plus7 Ing. Karol Bustin so synom, 
 ktorý už má za sebou prvé redaktorské ostrohy, 
 a účinkujúcim džezmenom Petrom Lipom. 

5. Tajomníčka organizačného výboru pretekov Aegon Mercedes 
 Grand Prix Ingrid Janečková a konateľka spoločnosti 
 Rhapis Manon Genčíková.

6. Medzi príťažlivými dámami sa tu ocitol tiež riaditeľ Krajského 
 riaditeľstva PZ plk. Mgr. Pavel Brath.

7. Dr. Milan Maštena s manželkou a Michal Gučík s partnerkou.

1  I  2  
3  I  4  
5  I  6
7  I 
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Aegon     upC  
Bratislavské Grand Prix zároveň priniesli vyvrcholenie podujatí 
Slovenského skokového pohára   Aegon Cupu. 

Text a foto: Peter Kresánek

Na prvých miestach sa v junior-
skej časti tejto celoročnej súťaže 
umiestnili 1. Cigánová Monika, 

2. Vrábelová Lea, 3. Folkmer Norbert, 
4. Cigánová Veronika a 5. Cigán Ján ml. 
Konečné poradie najlepších seniorov vy-
zerá nasledovne: 1. Šulek Igor, 2. Ivanov 
Vasilij, 3. Zelinková Zuzana, 4. Wild Jozef 
a 5. Naštický Viliam ml. 

„Je to dobrá súťaž, vytvára podhubie 
na rast nových talentov i porovnávanie si 
a zvyšovanie výkonnosti našich jazdkýň 
a jazdcov. Ešte donedávna niečo také na 
Slovensku oproti iným štátom nebolo.“ 
Hodnotí prezident Slovenského skokové-
ho pohára Aegon Cup architekt Karol Kál-
lay najnovší ročník tejto súťaže. Zároveň 
pridáva poďakovanie všetkým tým, ktorí 
túto užitočnú športovú aktivitu podporili. 
Aj vďaka nim SSP Aegon Cup o rok vstúpi 
do svojho piateho ročníka. 

E Pútavosť SSP Aegon Cup zvyšovali tiež štafetové súťaže 
jazdcov na koňoch a motorových vozidlách. Bravúrne pri-

tom zvládol dvojkolesový Segway aj predseda predstaven-
stva spoločnosti Aegon d.d.s., a.s., Ladislav Batík, MBA.   



CORNER SK, s. r. o. 
office: Svornosti 41, 821 07 Bratislava

Tel.: +421 2 45 52 76 61 - 62, Fax: +421 2 45 52 64 06
corner@corner.sk, www.corner.sk, www.wineplanet.sk

W I N E  P L A N E T
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Kalifornia: Beringer, Opus One Čile: E. Chadwick, Seňa, Don Maximiano, Arboleda, Errazuriz, Caliterra, Emiliana  Argentína: Norton Bodega, Cheval Des Andes, Bodegas Terrazas

de Los Andes Južná Afrika: Kanonkop, Stellenzicht Specialities, Uitkyk, Alto, Plaisir de Merle, Le Bonheur Estate Austrália: Penfolds, Rosemount Estate, Katnook Estate, Deakin

Estate Nový Zéland: Cloudy Bay, Villa Maria Estate, Mount Nelson, Matua Valley Francúzsko: Champagne Bollinger, Champagne Ayala, Champagne Veuve Clicquot Ponsardin, Cham-

pagne Krug, Champagne Möet & Chandon, Champagne Henri Abelé, Champagne Gremillet; Domaine Zind-Humbrecht, Pierre Sparr, Albert Bichot, Louis Latour, Chanson Pere&-

Fils, + 2.000 druhov vín z Grands Crus Classés z Bordeaux, Bourgogne, Chablis, Alsace, Val de Loire, Côtes du Rhône, Valée du Rhône, Španielsko: Freixenet, Vega Sicilia Bodegas, Bodegas 

Felix Callejo, Valdubon, Morlanda, Muga, El Coto, Fra Guerau, Bodega Museum, Bodegas Ayuso Taliansko: Marchesi Antinori, La Braccesca, Prunotto, Tormaresca, Tenutta San Guido,

Marchesi de Frescobaldi, Tenutta dell´Ornelaia, Biondi Santi, Luce, Rocca delle Macie, Marchesi di Barolo, Marchesi di Gresy, Vietti, Berta, St. Michael-Eppan, Berlucchi, Aldo Rainol-

di, Les Crêtes, Cascina delle Terre Rosse, Argiolas, Bava, I Vini dei Feudi di San Gregorio, Donnafugata, Buff a, Endrizzi, Tenuta San Leonardo, Fantinel, Marzadro, Azienda Agricola de Tarczal, 

Tedeschi, Maculan, Cantine Intesa, Azienda Agricola Manicardi, Villa Bucci, Velenosi Ercole, Arnaldo-Caprai, Valle Reale, Conti Zecca, Fattoria San Francesco, Paternoster, Danzante, 

Attems, Gerardo Cesari, Tenimenti Angelini, Santa Margherita Česko: Sonberk Slovensko: Chateau Belá, Mrva & Stanko, Karpatská Perla, Vinárstvo Pavelka - Sobolič, J&J Ostrožovič, Janoušek
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R Ocenenia najlepším v tohtoročnej súťaži odovzdával prezident 
Slovenského skokového pohára Aegon Cup architekt Karol Kállay 
a člen rozhodcovského zboru Ing. Igor Fekár.
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MercedesCard

Viac informácií a Žiadosť o vydanie súkromnej kreditnej karty MercedesCard nájdete na: 

www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo na tel. číslach  02/4929 4418, 0918/ 500 114

MercedesCard
finančná nezávislosť 
po celý rok

Kreditná karta MercedesCard prináša svo-
jim majiteľom po celý rok výhody a bonusy, 
ktoré určite zaujmú každého majiteľa vozi-
dla značky Mercedes-Benz. Zároveň je však 
dostupná i majiteľom ďalších značiek, a to 
Chrysler, Jeep, Dodge a Smart, oficiálne za-
kúpených u niektorého zmluvného partne-
ra spoločnosti Daimler, s.r.o., na Slovensku. 
Držiteľom prináša finančnú nezávislosť po 
celý rok, čerpanie prostriedkov až na 40 dní 
bez úrokov a k tomu množstvo ďalších vý-
hod pri platbe kartou, ktoré vám iné platob-
né či kreditné karty neponúknu. 

         a MERCEDES-BENZ 

 Možnosť zvýšenia úverového limitu v 
prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz v 
zahraničí

 Bezplatné vstupenky na autosalóny or-
ganizované na Slovensku

 7 % zľava na darčekové predmety Mer-
cedes-Benz

 10 % zľava na krátkodobé zapožičanie 
vozidiel spoločnosti Motor-Car Bratislava

        a VOĽNÝ ČAS

 30 % zľava v Mercedes-Benz Cafe v Bra-
tislave 

 GOLF pripoistenie - pre všetkých hrá-
čov golfu je tu jedinečná možnosť pripoiste-
nia golfových rizík. Spadá sem okrem iného 
poistenie golfového náradia, poistenie storna 
turnajových poplatkov, poistenie zlomenia 
golfovej palice, poistenie „Hole in One“ –  po-
krytie nákladov za pohostenie spoluhráčov, 
poistenie nákladov na zapožičanie náradia 
v prípade nedodania batožiny leteckým pre-
pravcom, zničenia alebo krádeže náradia

 Aquapark TATRALANDIA – Liptovský 
Mikuláš -  20 % zvýhodnenie z cien vstupe-
niek (typ Relax Paket a Aqua Gold Paket)

 Bubo Travel Agency – 11 % zľava z ceny 
zájazdov (do 31. 12. 2008)

 TULIP TOURS – 8 % zľava na ubytovanie 

v hoteloch a na prenájom áut v sieti TULIP 
Tours

 AVIS -  20 % zľava z VIP cenníkov na za-
požičanie áut v sieti AVIS na Slovensku

JEDINEČNÉ PODMIENKY pre 

 v prvom roku MercedesCard úplne zdar-
ma a vďaka vernostnému programu mož-
nosť bezplatného využívania i naďalej

 úverový limit 50 000 (1 657,70 EUR*) 
bez dokladovania príjmu

 až 40-dňové bezúročné čerpanie finan-
čných prostriedkov, a to aj pri výbere 
prostriedkov v hotovosti 

 jedinečná úroková sadzba 11,9 % p.a. 
z nesplatenej sumy pri využití postupných 
splátok (mesačne 0,99 %)

 možnosť vyčerpať úverový rámec i jed-
norazovo v plnej výške

 bezplatné elektronické služby

* pri konverznom kurze: 1 EUR = 30,1260 SKK

         a 

Možnosť zvýš

        a V

30 % zľava v M e

d úplne zdar



48 49

03.2008 Hviezdy ciest

T Popis      T Popis     T Popis
       

           T Popis

Práve milovníkov a majiteľov, pre-
dovšetkým starších či historických 
modelov, teraz výrobca oslovuje 

novou ponukou „Mercedes-Benz  Clas-
sic Collection“.Rovnako starostlivo ako 
vývoj a výroba všetkých automobilov 
značky, vznikla zbierka ušľachtilých 
spomienkových predmetov (prívesky, 
odznaky, perá a pod.), ďalej kvalitných 
hodiniek, značkového „hviezdneho“ ob-
lečenia, rôznych užitočných doplnkov, 
hračiek, historických prospektov, pla-
gátov a zaujímavej literatúry. Samozrej-
me, že v ponuke nechýba ani množstvo 

verných modelov obľúbenej značky. 
Je pozoruhodné, že majitelia sa natoľ-
ko stotožnili so značkou Mercedes, že 
vyhľadávajú, obklopujú sa a používajú  
tieto predmety v bežnom živote, takže 
niektorí z nich sú „identifikovateľní“ aj 
mimo interiéru svojho vozidla. Vášni-
ví zberatelia s dlhoročnou, starostlivo 
uchovávanou a s láskou vystavovanou 
zbierkou, niekde aj odovzdávanou z ge-
nerácie na generáciu, sú takpovediac 
„fanatici“, striehnuci na novovytvorené 
kolekcie. Keďže viaceré výrobky sú len 
v limitovaných sériách, nepripravte sa 

o jedinečnú možnosť vlastniť, tešiť sa a 
„zahviezdiť“ tou svojou zbierkou. Získať 
nádherné a kvalitné predmety z tejto ko-
lekcie môžete u každého predajcu Mer-
cedes-Benz, alebo v Collection Shope na 
Rigeleho ulici v Bratislave (viď. strany 
66 - 69). 

Vozidlá  Mercedes-Benz sú u nás už každodennou a samozrejmou súčasťou 
života, vnímame ich ladné tvary v pôsobivých lakoch, vyspelú techniku a na 
cestách vidíme najnovšie modely častejšie ako tie staršie. Tradičnú trojcípu 
hviezdu automaticky radíme medzi najhodnotnejšie značky sveta a mnohí 
nadšenci ani neuvažujú, že by sa na chladiči ich vozidla nenachádzala.                                                     

Classic Collection

Mercedes Club

Text: Jozef Barčík  Foto: archív
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          portový odev
    pre kráľovskú triedu       
Š

Pokiaľ túžite precítiť dynamiku jazdných vlastností a kochať sa pritom až vzrušujúco 
športovým a zároveň individuálnym dizajnom automobilu, neostáva vám nič iné, ako 
ho objaviť pomocou originálneho príslušenstva AMG. Len pomocou jeho vybraného 
príslušenstva – dostupného u všetkých zmluvných partnerov Mercedes-Benz nielen 
zdokonalíte vašu kráľovskú triedu, ale sa zároveň dotknete aj „hviezd“. 

DR Optipaket 
(predný spojler + bočné kryty prahov + zadný spojler)
Cena sady od: 115.573,- SKK / 3.836,32 EUR
 

R AMG disky, Style VI 
PN: 8,5 x 19 ET43, 255/40
ZN: 9,5 x 19 ET43, 275/40
Cena za sadu(4ks): od 180.650,- SKK / 5.996,48 EUR

R AMG disky, Style V, vysoko lesklé 
PN: 8,5 x 19 ET 43, 255/40

ZN: 9,5 x 19 ET 43, 275/40
Cena za sadu (4 ks): od 87.866,- SKK / 2.916,62 EUR 

E Koncovky výfukového potrubia
Oválne, 4 rúry. Dodávané len 

v kombinácii s AMG zadným nárazníkom
Cena od: 48.279,- SKK / 1.602,57 EUR 
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D Tričko
Vyhotovené v sivo-čiernom prevedení, športový 
dizajn. Logo AMG vpredu na ľavej strane a vzadu 
v hornej časti. Materiál: 100 % vzdušný a antibak-
teriálny polyester „Cool & dry“, 
Obj. čísla: B6 695 7192 – 7196 (S-XXL)
Cena: 1 383 Sk / 45,91 EUR

D Tričko
Tričko zo 100 % bavlny v čiernej farbe, 
sivé logo vpredu
Obj. čísla: B6 695 7187 – 7191 (S-XXL)
Cena: 1 229 Sk / 40,80 EUR

 

T Šiltovka AMG
Čierna s bielym logom. Bavlna-nylon, mix
Obj. číslo: B6 695 7155
Cena: 880,5 Sk / 29,23 EUR

 

T Bunda
Ľahká softshellová bunda v čiernej farbe s decentným 
logom vpredu. Dve praktické uzatvárateľné vrecká na 

zips. Vodný stĺpec 8 000 mm. Materiál: 100 % polyester 
so 4-cestnou membránou a flísovým lemovaním. 

Obj. čísla: B6 695 7212 – 7216  (S-XXL)
Cena: 4 609 Sk / 152,99  EUR

 
T Tričko – dlhý rukáv

Sivo-čierne prevedenie s golierom, športový dizajn, 
dlhý rukáv. Logo AMG vredu na ľavej strane. 

Materiál: 100 % bavlna
Obj. čísla: B6 695 7202 – 7206 (S-XXL)

Cena: 2 150 Sk / 71,67 EUR

 

T Vetrovka – dlhý rukáv
Vetrovka do daždivého aj veterného počasia v čiernej far-

be. Materiál: 54 % polyester, 32 % bavlna, 14 % nylon.
Obj. čísla: B6 695 7207 – 7211 (S-XXL)

Cena: 3 533 Sk / 117,27  EUR

 

T Prívesok AMG 
Obj. číslo: B6 695 7154
Cena: 1 203 Sk / 39,93 EUR

 Ceny sú uvedené s DPH. Na prepočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. 
Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Vlastnosti, dizajn, či charakter auta a osobná  individua-
lita jeho majiteľa by mali vytvárať vzájomnú harmóniu 
a rovnováhu. Kolekcia AMG podčiarkuje modernosť, 
dynamický životný štýl a športového ducha jej majiteľa. 



VÍNO

Starostlivosť 
 o      íno
     III. časť 
        

V  
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Zdroj: J. Bujan, J. Artajona 
Text: SCG  Foto: archív
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Hoci ideálna farba skla fľaše by 
nemala meniť dojem z vína, produ-
centi vína sú nútení hľadať určitý 

kompromis medzi vzhľadom a kvalitou. 
Napriek tomu existuje estetický trend 
používania charakteristických farieb pre 
konkrétny typ vína, pričom sa víno stáva 
ľahšie identifikovateľným. Čím tmavšia 
fľaša, tým väčšia garancia zachovania kva-
lity, tým však nedostupnejšia skutočná 
farba pre oko konzumenta. Veľmi tmavé 
fľaše sa používajú najmä pri mimoriadne 
delikátnych vínach alebo vínach určených 
na dlhšie uskladnenie. Pri vínach urče-
ných na rýchlu konzumáciu nie je pôsobe-
nie svetla rozhodujúcim faktorom. 

Sklené fľaše s UV filtrom 
V súčasnosti sa vyrábajú fľaše so svetloze-
leným pigmentom, vynikajúcou priehľad-
nosťou, ktoré majú schopnosť pohlcovať 
ultrafialové žiarenie, najenergetickejšie 
žiarenie svetelného spektra, ktoré má jed-
noznačne najväčší vplyv na kvalitu potra-
vín. Použitím tohto zeleného pigmentu 
sa vyrábajú priezračnejšie fľaše s ten-

ším sklom, ktorých stupeň ochrany je 
podobný ako pri tmavom skle. 

História fliaš
História výroby sklených vínnych fliaš sa 
viaže na 14. storočie, keď v talianskych 
Benátkach boli vyrobené prvé fľaše na 
prevoz a skladovanie vína. Pretože bolo 

sklo tenké a krehké, obaľovalo sa lykom. 
Takéto fľaše sa nazývali fiaschi. Sklo 
bolo v tomto období symbolom bohatstva, 
podobne ako zlato či striebro. Do fliaš sa 
preto dostávali iba tie najlepšie moky. 
V polovici 17. storočia bola v anglickom 
Newcastli vyvinutá prvá klasická fľaša 
na víno. Používanie fliaš na víno sa z An-
glicka postupne rozšírilo do celej Európy. 
Fľaše boli nízke, so širokým dnom a 
dlhým štíhlym hrdlom. Postupne sa ich 
tvar približoval dnešnej podobe, predo-
všetkým preto, aby umožňoval horizon-
tálne uskladnenie. Začiatkom 19. storo-
čia sa objavili rôzne modely typické pre 
jednotlivé vinohradnícke oblasti – známe 
flauty z oblasti Rýna či Alsaska, fľaše 
typu bordeaux z rovnomennej apelácie, 
ktoré sú dnes vôbec najpoužívanejšie, či 
nižšie a širšie fľaše, ktoré preslávili Bur-
gundsko. V 19. storočí sa fľaše ešte stále 
vyfukovali, čo bolo vidieť na ich nepravi-
delnom tvare. V 20. storočí sa s postup-
nou modernizáciou a rozvojom sklárskeho 
priemyslu na trh postupne začali dostá-
vať fľaše rôznych farieb, tvarov a objemov 

Farba skla vínnych fliaš síce závisí od kovových prímesí, ktoré sa doňho pri 
výrobnom procese pridávajú, v skutočnosti má však veľmi dôležitú funkciu: 
chráni biochemickú rovnováhu vína pred vonkajším svetelným žiarením. 

T Vzhľad a farba vínnej fľaše sú síce sekundárnym meradlom, avšak z estetického 
a emocionálneho hľadiska nemenej dôležitým, než samotné víno.

T Penfolds Grange - skvost nielen medzi  
austrálskymi červenými vínami.



vyrábané strojovo. V súčasnosti sú najpo-
užívanejšie fľaše s objemom 750 ml. Vyrá-
bajú sa z priehľadného alebo farebného 
skla, v závislosti od použitých prímesí.

Zloženie vína
Pravidelná kontrola chemického zlože-
nia vína umožňuje odhadovať stupeň 
jeho vývoja, prípadne identifikovať víno, 
ktoré dosiahlo optimálny okamih konzu-
mácie. Dvoma hlavnými zložkami, ktoré 
majú najvýznamnejší podiel na celkovej 
skladbe vína, sú v rámci organoleptických 
vlastností farbivá a cukry. 

Farba vína je spoľahlivý indikátor jeho 
vývoja. Rozpätie odtieňov je mimoriadne 
široké, ale väčšina spadá zhruba do nasle-
dujúcich kategórií:

Pozn.: Na korektné odhadnutie farby vína 
je potrebné neutrálne svetlo.

Klasifikácia vína cava podľa
zvyškového cukru
Po ukončení výrobného procesu, keď je 
cava pripravené na konzumáciu, množ-
stvo zvyškového cukru je rozhodujúcim 
senzorickým faktorom pre jeho klasifi-

káciu. Existujú smernice, podľa ktorých 
treba vzhľadom na obsah cukru vína cava 
označovať. Tento údaj sa zvyčajne nachá-
dza i na etikete. 

Šumivé vína cava možno ďalej identifiko-
vať podľa komplementárnych označení, 
ako je označenie odrody, ročníka a reser-
vy, ktoré sa zvyčajne spájajú s predchá-
dzajúcimi prívlastkami (napr. brut reser-
va), hoci neposkytujú žiadnu informáciu 
o obsahu cukru.

Vínne etikety
Etikety obsahujú technické, právoplatné 
a propagačné údaje, ktoré slúžia konzu-
mentovi na identifikáciu a ohodnotenie 
obsahu fľaše. Fľaša má zvyčajne hlavnú 
etiketu pripevnenú k cylindrickej časti jej 
tela a pri vertikálnej polohe fľaše je pre 
pozorovateľa čitateľná. Toto pravidlo je 
dosiaľ aplikované bez výnimiek. Kvalitné 

vína spravidla majú i druhú etiketu, kto-
rá je menšia, umiestnená diametrálne na 
opačnej strane fľaše a nazýva sa zadná eti-
keta. Niekedy je možné fľašu identifikovať 
i pomocou krčkovej etikety, umiestnenej 
na kónickej časti hrdla. Dominantnou čr-
tou každej etikety je spravidla jej grafický 
dizajn a informácie o odrode a výrobcovi, 
takže údaje o obsahu fľaše sú ľahko vizu-
álne identifikovateľné z tvaru a spôsobu 
vyhotovenia etikety. Vzhľadom na určitú 
uniformitu fliaš je farba, veľkosť a tvar eti-
kety najrozpoznateľnejším znakom jednot-
livých vín. Väčšina etikiet sa vyrába z pa-
piera, samolepiaceho papiera alebo plastu, 
na ktoré sa tlačia textové a obrazové infor-
mácie. Pri kvalitných vínach sú na zadnej 
etikete všetky prídavné informácie, ktoré 
sú konzumentovi garantované: pôvod, po-
loha vinohradov, relatívny obsah a odrody, 

z ktorých sa získal mušt, klimatologické 
podmienky roku kampane, metóda výro-
by, doba zrenia, senzorické črty v chuťo-
vých a gastronomických asociáciách.

Popis etikiet
Normy EÚ ponúkajú nasledujúce povinné 
štandardy pre tiché vína: označenie pô-
vodu alebo označenie stolové víno, čistý 
objem fľaše v metrických jednotkách (čís-
lovky pre fľaše od 20 cm3 do 1 litra majú 
byť vysoké 4 mm a 6 mm pre objemy nad 
1 liter), názov, číslo a adresa miesta fľašo-
vania, krajina pôvodu, v prípade exportu, 
koncentrácia alkoholu vyjadrená v gra-
moch etanolu na 100 cm3 vína. Okrem po-
vinných noriem sa pri kvalitných a reno-
movaných vínach používajú aj dobrovoľné 
normy, medzi ktoré patria: obchodný ná-
zov a značky, farba vína, ročník, odroda 
viniča, metóda výroby, názov vinohrad-
níckej oblasti, ceny a ocenenia, číslo fľa-
še, prípadne návod na čo najpríjemnejšiu 
konzumáciu.

Hviezdy ciest 03.2008 
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D Vínna fľaša má zvyčajne hlavnú etiketu 
pripevnenú k cylindrickej časti jej tela 
a pri vertikálnej polohe fľaše je pre 
pozorovateľa čitateľná. 

Farba vína je spoľahlivý indikátor jeho vývoja.

Víno Biele Ružové Červené

Mladé svetlozelené malinovoružové svetlofialové

Zrelé slamovožlté svetlojahodové sýtočerešňové

Staré zlatisté tmavojahodové tehlové

Pokazené svetlojantárové marhuľové hnedé

Označenie Cukor v g/l
min.   max. Označenie Cukor v g/l

min.   max.
Extra brut 0        6 Dry 17     35

Brut 0      15 Semisweet 33     50

Extra Dry 12     20 Sweet 50       <



Breitling m· op‰ù nov˝ hÂbkov˝ rekord. Avenger
Seawolf Chrono, jedin˝ vodotesn˝ chronograf, ktor˝ je
funkËn˝ do hÂbky 1000 metrov. S v‰Ëöinou chrono-
grafov sa nesm˙ pouûÌvaù pri pot·panÌ tlaËidl·, aby
nedoölo k vniknutiu vody do puzdra. Breitling vyvi-
nul systÈm magnetick˝ch tlaËidiel. To znamen·, ûe pri
stlaËenÌ ide impulz cez oceæovÈ puzdro, bez priameho
kontaktu medzi tlaËidlom a strojËekom. Je to exklu-
zÌvny patent firmy Breitling. RobustnÈ puzdro
s dekompresn˝m ventilom m· satinovan˝ povrch
a leötenÈ boky. »ÌselnÌky s˙ osadenÈ veæk˝mi svietiaci-
mi ËÌslicami a ruËiËkami. To zaruËuje Ëitateænosù v tme

aj veækej hÂbke. Avenger Seawolf Chrono sa vyr·ba aj
vo verzii pre jachting. Tak ako vo vöetk˝ch elektro-
nick˝ch hodink·ch Breitling, je aj v chronografoch
Avenger Seawolf strojËek SuperQuartz, desaùkr·t pres-
nejöÌ neû beûnÈ quartzovÈ strojËeky. 

Info: KlenotnÌctvo J. Maskaæ, Koöice, Hlavn· 33, tel.: 055/729 68 21-2 
e-mail: maskal@maskal.sk

Chronograf meracÌ s presnosùou desatiny sekundy, 
60-min˙tovÈ a 12-hodinovÈ poËÌtadlo. OceæovÈ puzdro
s priemerom 44 mm, vodotesnÈ do 1000 metrov. Jedn˝m
smerom otoËn· luneta. VypuklÈ zafÌrovÈ sklo s antireflex-
nou ˙pravou po oboch stran·ch Koûen˝ alebo kauËukov˝
pot·paËsk˝ remienok alebo oceæov˝ n·ramok. Certifi-
kovan˝ chronometer. 

äPI»KOV¡ TECHNIKA UKRYT¡ V OCELI
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Golfová    
         beceda            II. časť        A

E Povrch jamkoviska hráč opravuje 
po dopade golfovej loptičky špeciálnou 
vidličkou. 



Ten by mal zodpove-
dať konkrétnym her-
ným podmienkam, čo 

znamená aj to, že hráčovi ne-
chýbajú vedľa hlavného špor-

tového náčinia, ktorým sú 
golfové palice, ani ďalšie 

drobné súčasti výstro-
ja. Sú to potrebné po-
môcky, ako napríklad 

vhodné písacie potreby 
na vyplňovanie výsledkovej 

karty, robenie si poznámok o ih-
risku, ale tiež na označenie vlastných 

golfových loptičiek. Samozrejmosťou by 
malo byť  dostatočné množstvo rôzne 
dlhých tíčok (tee), ktoré sú určené hlav-
ne  na podloženie loptičky na odpalisku, 
ale sú aj praktickou a užitočnou vecou   
pri označení polohy lopty mimo jam-
koviska či pri vymedzení priestoru na 
spustenie loptičky do hry (dropovanie) 
podľa pravidiel golfu. Oceníme ich však 
aj pri čistení drážok na odrazovej ploche 
golfovej palice, hrotov (spikes) na golfo-
vých topánkach a môžu spoľahlivo po-
slúžiť aj pri losovaní o prednosti (honor)  
pri začatí hry na prvom odpalisku. 

Na gríne
Potrebnými i keď pri hre často impro-

vizovane nahradzovanými, sú  vhodné  
predmety na označenie loptičky zdvíha-
nej na jamkovisku  (markovátka) a tiež 
špeciálne „nástroje“ (vidličky) na úpra-
vu povrchu jamkoviska  (grín) poruše-
ného dopadom loptičky. Oprava povrchu 
grínu priamo súvisí s dôsledným a poža-
dovaným uplatňovaním golfovej etikety, 
jej časti týkajúcej sa ochrany ihriska. 
Táto skutočnosť je  zdôraznená  v kaž-
dých miestnych golfových pravidlách 
pre ihrisko, ale aj v príručnom vydaní 
oficiálnych a na celom svete jednotne 
platných golfových pravidiel (Rules of 
Golf). Aj tie sú vždy samozrejmou súčas-
ťou výstroja každého hráča a majú svoje 
miesto v golfovej taške s výstrojom.

Pohodlne na ihrisku
Pokiaľ  hovoríme o udržaní herného 

komfortu hráča, treba uvažovať aj o nie-
koľkých ďalších potrebných doplnkoch 
bežného výstroja, ktoré slúžia naprí-
klad na ochranu ruky (pre golf je cha-
rakteristická jedna golfová rukavička, 
umožňujúca lepšie držanie golfovej pa-

lice a chrániaca vodiacu, švihovú ruku). 
A mimo bežného, pohodlného oblečenia 
zodpovedajúceho klimatickým podmien-
kam a pohodlným, ale pevným golfovým 
topánkam, je tu  na ochranu hráča proti 
nepohode vyvolanej počasím (dážď, vie-
tor) možnosť použiť veľmi účinné a kva-
litné vrchné časti odevov a proti nad-
mernému slnečnému žiareniu vhodnú 
golfovú čiapku, štít, alebo ochranné 
okuliare.  Všetky spomenuté náleži-
tosti ešte doplnené aj o potreby 
na bežné udržovanie golfo-
vých palíc a loptičiek 
v použiteľnom 

stave, 
musí 
mať hráč 
pri sebe k dis-
pozícii v každom 
okamihu golfového 
kola. Golf sa totiž 

Aj v golfe platí obecne uznávaná pravda, že ak sa človek pri  hre dobre cíti, je 
jeho výkon výrazne lepší a pri konečnom hodnotení sa spravidla dostaví očaká-
vaná spokojnosť z dosiahnutých výsledkov. V predchádzajúcej časti nášho seriálu 
o základných princípoch golfovej hry sme naznačili, že dosiahnuť a počas celej 
hry si udržať dobrú pohodu,  umožňuje okrem iného aj dobrý výstroj golfistu. 

Text:  Rudolf Ondreička Foto: archív
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BLACK STORK
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NON-STOP RECEPCIA, KAMEROVÝ SYSTÉM, KÁBLOVÁ TV, ČIPOVÉ KARTY.
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musí hrať  bez zbytočného zdržovania 
či dokonca  prerušenia, ako aj  bez mož-
nosti prijať cudziu pomoc. Platí to za 
každého počasia, jedinou výnimkou je 
nečakaná búrka s priamym ohrozením 
hráčov bleskom, keď hru možno bez-
trestne prerušiť.

Neduhy a liečenie
Asi zaujímavou, ale nie bežne použí-

vanou, hoci pravidlami golfu povolenou 
súčasťou výbavy niektorých golfových 
hráčov, sú rôzne pomôcky, ktorých po-
užitie by malo pomáhať plynulosti a 
presnosti golfového švihu. Súčasne tu 
hovorí o obmedzení vzniku či pretrvá-
vaní možných zdravotných problémov 
súvisiacich s golfovým švihom. Ide pre-
važne o rôzne medené náramky s pred-
pokladaným, ale oveľa ťažšie dokáza-
teľným a vysvetliteľným účinkom. Aj z 
uvedených dôvodov oveľa častejšie po 
nich siahajú golfisti v seniorskom veku 
a pravdepodobne častejšie odvtedy, čo 
niektorí z vynikajúcich profesionálnych 
hráčov pomerne často trpiacich „golfo-
vými“ zdravotnými problémami začali 
veriť na účinky týchto náramkov a bež-
ne ich používať. Pre množstvo golfových 
hráčov, najmä  tých mladších, je však 
rovnako „vzrušujúce“ doplňujúce kon-
štatovanie, že drajvy boli zrazu oveľa 
rovnejšie a hra podstatne stabilnejšia, i 
keď nenasledovalo medicínsky odborné 
zdôvodnenie použitia tenkého kolieska 
na zápästí: Koľko je pri hodnotení  pô-

sobenia takýchto 
doplnkov vý-

stroja ilú-
zie a ne-
kritických 
očakávaní, 

záleží iste 
aj na tom, ako 

sa človek obecne sta-
via k podobným liečebným 

prostriedkom a praktikám alternatív-
nej medicíny. Nech je to akokoľvek, 
ceny medených náramkov sú relatívne  
nízke, a preto sa dá prinajmenšom kon-
štatovať, že  „aj keď to neúčinkuje, vyze-
rá to efektne“. Dosť špičkových hráčov 
(mužov, ale aj žien) si bez takejto či po-
dobnej ozdoby na ruke ťažko predstaviť. 
Viac šperkom ako liečebným prostried-
kom sa medený krúžok stáva po poko-
vovaní striebrom či zlatom, samozrej-
me pokiaľ nejde  o magnetickú verziu 
výrobku. Niektoré firmy ďalej rozšírili 

„medený“ program a v ponuke majú aj 
golfové rukavice či bandáže na lakte a 
kolená so špeciálnou  medenou vložkou.

Magnetická sila
Výkrikom alternatívnej medicíny pre 

golfových hráčov sa zdá byť uplatňova-
nie princípov magnetizmu a to tiež v po-
dobe magnetických náramkov, prúžkov 
či nálepiek na rôzne exponované časti 
tela. Predpokladaný mechanizmus pôso-
benia spočíva v usmerňovaní toku kys-
líkom obohatenej krvi na kritické mies-
ta tela. Na trhu sa objavili napríklad aj 
magnetické vložky do topánok, ktoré by 
podľa vynálezcu mali ovplyvňovať re-
flexné zóny na chodidlách a  stimulovať 
biochemické pochody v tele tak , že sa 
výrazne zmenšuje pocit únavy a posil-
ňuje sa mozgová činnosť v smere zvýše-
nia schopnosti koncentrácie.

Už len pre úplnosť a reálnosť pokladá-
me za vhodné povedať pár slov o mož-
nosti doplnenia výbavy golfistu malou 
„ploskačkou“, ktorá svojím obsahom je 
skutočne vhodnou vecou, nepostrádateľ-
nou na symbolické dodržanie golfových 
tradícii a „dobrých mravov“  medzi re-
kreačnými golfistami...

Bez pomoci
Ak to všetko zosumarizujeme, zistíme, 

že kompletný golfový výstroj predsta-
vuje určite prijemné, ale dosť výrazné 
„bremeno“. Každý golfový hráč je totiž 
pri súťažiach povinný sa pohybovať po 
ihrisku pešo a amatérsky hráč je zvyčaj-
ne sám aj na transport svojho výstroja. 
Len zriedka sa mu totiž podarí nahovo-
riť priateľa či rodinného príslušníka, 
aby mu niesol výstroj a pomohol tak pri 
hre ako povolený nosič a radca (caddy), 

ako to vidieť na turnajoch profesioná-
lov. Zvolená forma transportu golfového 
výstroja je preto celkom pochopiteľne 
závislá vo veľkej miere od charakteru 
golfového ihriska.

Rekreačne či športovo
Pokiaľ ide o samotnú hru na ihrisku, 

je rozdiel či sa zúčastňujeme turnaja, 
alebo na ihrisku trávime prijemné chví-
le so svojou rodinou či priateľmi. Pri sú-
ťažnom golfe sa totiž striktne uplatňu-
jú golfové pravidlá, súťažný poriadok 
a tiež miestne pravidlá ihriska, ktoré 
medzi iným preferujú  športovú strán-
ku golfu  a v súvislosti s pohybom hrá-
čov im prikazujú napríklad transporto-
vať sa pri hre pešo, dodržiavať plynulosť 
a predpísaný čas hry. To pre mnohých 
golfistov hlavne na extrémne obtiaž-
nych ihriskách a pri ohľade na potrebný 
výstroj nemusí byť až tak jednoduché. 
Ak teda nemáme nosiča palíc, treba sa 
s touto situáciou vyrovnať  inak a po-
dobne ako úplná väčšina amatérskych 
golfových hráčov zvoliť pre danú situ-
áciu najvhodnejší systém transportu 
výstroja.  Neprotirečí to ani konštato-
vaniu, že vzrušenie z golfovej hry vy-
chádza z  férového súperenia s golfo-
vým ihriskom, v ktorom sám hráč musí 
preukázať svoje schopnosti čo najlepšie 
sa vyrovnať napríklad s jeho extrémne 
dlhými a veľmi úzkymi dráhami, množ-
stvom vodných či pieskových prekážok, 
malými, extrémne modelovanými  jam-
koviskami či naopak s jamkoviskami  
plochými a abnormálne veľkými. Kom-
binácie týchto a ďalších faktorov sú 
prakticky nekonečné, a tak každé z ob-
rovského množstva golfových ihrísk po 
celom svete (je ich viac ako 35 000) má 
svoju vlastnú „tvár“  a vyžaduje si sku-
točne individuálny prístup. 
(pokračovanie nabudúce)

T Náramky, ktorých použitie 
by malo pomáhať plynulosti 
a presnosti golfového švihu. 



V Poprade budujeme nové multifunkčné centrum, ktoré je jedinečné nielen v rámci 
regiónu, ale aj v rámci Slovenska. Jeho výnimočnosť spočíva práve v inteligentnom 
prepojení luxusného hotela, nadštandardných apartmánov, kancelárií najvyššej kategórie 
a exkluzívneho nákupno-zábavného centra. Projekt tak bude mať konštantnú návštevnosť 
počas celého dňa a vysokú dostupnosť služieb v rámci jedného komplexu. 
Buďte už od začiatku pri tom. Informujte sa na jednotlivé fázy 
predaja a prenájmu priestorov.

V Poprade práve vznikajú
nové exkluzívne priestory.

www.horsepoprad.sk
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Približne 2 200 rokov po tom, čo helénsky filozof Filón Byzantský opísal 
starovekých sedem divov sveta,  bolo v portugalskom Lisabone 7. 7. 2007 
vyhlásených nových sedem divov sveta. Medzi nimi aj posledný z nových divov 
sveta, viditeľný aj z vesmíru: Wan-li čchang-čcheng - VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR.

Text: SCG  Foto: archív, Isifa Image Services

Nových      edem     
  divov sveta IV. časť 
        

S

R Wan-li čchang-čcheng je najrozľahlejšia stavba 

na svete, viditeľná aj z vesmíru.
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Veľký múr je vnímaný ako jeden 
zo symbolov Číny. Aj slová piesne 
Pochod dobrovoľníkov, pochádza-

júcej z roku 1935, dnes štátnej hymny 
Čínskej ľudovej republiky, odkazujú na 
„nový Veľký múr z mäsa a krvi“ ktorý 
majú vytvoriť čínski vlastenci zoči-voči 
nepriateľskej invázii. Od roku 1987 je 
Veľký čínsky múr zapísaný na zoznam 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
V roku 2007 bol na základe hlasovania 
vyše 100 miliónov ľudí celého sveta za-
radený medzi nových 7 divov sveta. Múr 
býva nazývaný aj Wan-li čchang-čcheng, 
čo doslovne znamená „Múr dlhý desať-
tisíc míľ“. Výraz „desaťtisíc“ je v Číne 
tradičným synonymom nezmerateľného 
množstva a aj preto tento výraz možno 
preložiť ako „Nekonečne dlhý múr“. 

Najrozľahlejšia stavba sveta
Veľký čínsky múr je najrozľahlejšia 

stavba na svete, viditeľná z vesmíru, ťa-
hajúca sa od jedného horského hrebeňa 
k druhému. Ide o najpôsobivejší a naj-
dlhší múr na svete, ktorý bol postavený 
ľudskými rukami. Systém opevnenia, 
ťahajúci sa naprieč severnou Čínou, za-
čali stavať ako obranu pred Mongolmi v 
3. storočí pred naším letopočtom. Dĺžka 
múra je vyše šesťtisíc kilometrov (podľa 
niektorých údajov až 6 700 km) a mies-
tami je vysoký až  11 metrov. Dnešná 
podoba pochádza z 15. až 17. storočia. 
Múr predstavuje obranný systém pôvod-
ne pred kmeňmi Siung-nu (podmanený-
mi Číňanmi až v rokoch 128-38 pred n. 
l.), neskôr pred nájazdmi Hunov, Tobov, 
Mongolov a Mandžuov.  

Veľký čínsky múr vlastne ovplyvnil aj 
dejiny Európy, pretože zabránil rozpína-
vým kmeňom Hunov tiahnuť podľa ich 
pôvodných predstáv na juh do Číny, a 
tak sa vydali šírymi stepami smerom na 
východ až do strednej Európy. 

Najväčšie práce na pospájaní jednot-
livých častí, rekonštrukcii a dobudova-
ní múru v celej jeho sile vykonala dy-
nastia Ming (14.-17. stor.) po vyhnaní 
Mongolov späť na sever. Architekti a 
stavbári vypočítali jeho konštrukciu tak 
obdivuhodne presne, že sa údajne pou-
žila len jedna jediná tehla navyše, ako 
popisoval projekt. Popri hlavnej línii sa 
vetvilo viacej postranných vetiev, ktoré 
zvyšovali bezpečnosť múru. Jednodu-
chý múr sa doplnil strážnymi vežami a 
strieľňami. Cez múr viedlo 14 strategic-
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Múr býva nazývaný aj Wan-li čchang-čcheng, 

čo doslovne znamená „Múr dlhý desaťtisíc míľ“.

kých brán, ktorými sa dalo prejsť na dru-
hú stranu. Jedna z nich, brána v pevnosti 
Šan-chaj-kuan, sa nakoniec otvorila záslu-
hou zradného minského generála menom 
Wu San-guei a vpustila do krajiny man-
džuské vojská, ktoré prebrali moc a ukon-
čili tak panovanie čínskej dynastie Ming. 
Veľký čínsky múr má východný začiatok 
v Šan-chaj-kuan pri morskom zálive Po-
chaj v provincii Che-pej, končí sa ďaleko
 na západe pri Ťia-jü-kuan  v provincii 
Kan-su na pokraji púšte Gobi, v miestach, 
kade cez roztrúsené oázy kedysi pokra-
čovala západným smerom Hodvábna 
cesta. Múr v určitých úsekoch prebieha 
v niekoľkých líniách a vytvára odbočky 
(započítané do celkovej dĺžky), na iných 
miestach je naopak prerušený.

Prvé múry – obranné valy
Prvé múry postavili už v 7. stor. pred n. l.
v štáte Čou (Zhou, 770-481 pred n. l.) 

v období, keď ešte na území Číny bolo 
viac menších štátov. Celková dĺžka mú-
rov - obranných valov Čou dosiahla cca 
500-600 km. Tento príklad nasledovali 
ďalšie štáty - Wei, Chcao, Chan, Čchin, 
Čchi, Čun-Šan. Postupne na báze zem-
ných valov vybudovali do roku 214 pred 
n. l. až 700 km múrov. Severný dlhý múr 
Jenov postavili okolo r. 290 pred n. l., 
Severný dlhý múr Čaou okolo roku 300 
pred n. l. Okrem týchto opevnení postavi-
li v poludníkovom smere okolo roku 353 
Dlhý múr Wejov, ktorý nadviazal na múr, 
lemujúci púšť Ordos od Wuyuanu po Ťin-
čcheng. Napriek týmto opatreniam Siung-
nuovia vpadli v roku 315 pred n. l. až na 
územie štátu Čchin a v roku 201 pred n. l. 
do štátu Čung-Šan. Tieto udalosti viedli 
k tomu, že zjednotiteľ Číny - prvý cisár 
Čchin Š’chuang-ti Čeng, začal od roku 221 
pred n. l. systematicky spájať obranné 
valy a budovať Veľký múr so strážnymi 

vežami od zálivu Liaodong na východe, až 
po pevnosť Tun-chuang za Gansuským ko-
ridorom, ktorého sa cisárske vojská zmoc-
nili v roku 117-115 pred n. l. Na východe 
Veľký múr dnes končí baštou postavenou 
v mori v meste Shanghaiguan. Opevnenia 
vzrástli, keď v roku 280 dynastia Jin (Ťin, 
265-420) opäť zjednotila Čínu a najmä po 
roku 589, keď Sui/Suej Wen (Jang Ťien) 
zjednotil Čínu. Veľké múry však neodo-
lali nájazdom Tobov (386-397, 507) a ani 
Mongolov, ktorí si v rokoch 1211-1234 
podmanili ríšu Ťin a v roku 1279 na čele 
s Kublajchánom vyvrátili ríšu Song. Počas 
Veľkého chanátu sa Veľký múr začal roz-
padať. Zreštaurovanie a spevnenie Veľké-
ho múru (obloženie kamennými kvádrami 
do dnešnej podoby) sa začalo po ukončení 
nadvlády Mongolov a nástupe dunastie 
Ming (1368-1644). V 15. storočí už Veľ-
ký múr dosiahol dĺžku 2 200 km, pričom 
jeho základy boli spravidla 7 m široké 

T V hornatých oblastiach, kde sa múr staval na samých vrcholoch príkrych útesov, 
sa kamene vynášali na chrbtoch alebo v košoch zavesených na žrdi.
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a steny spolu s cimburím 9 m vysoké. Na 
hornej časti múru viedla 3-5 m široká ces-
ta, ktorá mala aj hospodársky význam. 

Veľký čínsky múr – najväčšia hrobka
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Veľ-

ký čínsky múr je zároveň aj jednou z naj-
väčších a najdlhších ľudských hrobiek na 
svete. Potvrdzujú to aj zachované ľudové 
balady a piesne, spievajúce a opisujúce 
útrapy staviteľov. A nie náhodou. Keď na 
prvých obranných valoch zo 7. storočia 
o 400 rokov neskôr začal zjednotiteľ ríše 
a zakladateľ novej dynastie Čchin cisár 
Čchin Š-chuang stavať rozsiahly čínsky 
múr, poveril napr. generála Meng Tchiena 
vedením stavby a dal mu k dispozícii 300-
tisíc vojakov. Zároveň bolo postupom ro-
kov na nútené práce odvlečených takmer 
milión robotníkov, z ktorých boli mnohí 
násilím odtrhnutí od svojich rodín. Na 
stavbe nechýbali ani trestanci s vyhole-
nými lebkami a železnými goliermi, od-
súdení na dlhé tresty nútených prác na 
výstavbe múru, či učenci, ktorí napriek ci-
sárovmu zákazu čítali „podvratné“ spisy, 
za trest tu hrdlačili aj nesvedomití úradní-
ci. Robotníci pracovali v ťažkom teréne 
v extrémnych klimatických podmienkach: 

v lete dosahovali horúčavy tridsaťpäť 
stupňov, v zime mrazy až dvadsaťjeden 
stupňov pod nulou. Robotníci pracovali 
často bez dostatku potravy a to aj napriek 
tomu, že napr. generál Meng Tchien dal 
postaviť pre posádku a robotníkov záso-
bovaciu cestu. Potraviny však často do 
vzdialených končín nedorazili: nosiči buď 
jedlo predali, alebo ho po ceste zjedli. 
V priebehu stavby tu masovo zomierali 
od hladu, zimy a chorôb zničení robotníci, 
pričom ich telá pochovávali buď pri múre, 
alebo boli zamurované medzi štrk a kame-
ne do vnútra stavby. 

Stará pieseň o veľkej láske
Stará čínska pieseň hovorí o veľkej 

láske krásnej Meng Ťiang, ktorá roky dar-
mo čakala na svojho manžela, až sa ho 
sama vydala hľadať pozdĺž veľkého múru. 

Keď našla miesto, na ktorom ho pred 
časom mŕtveho zamurovali, tak sa use-
davo rozplakala, že silný múr sa v tých 
miestach zvalil a vydal telo jej milovaného 
manžela. Sama svoj život skončila vo vl-
nách mora, kam sa vrhla z vysokého zrá-
zu. A rozpadnutá časť múra sa už nikdy 
nedala celkom opraviť, akoby ju slzy ver-
nej Meng Ťiang navždy rozrušili. 

Konštrukcia múru a strážny systém
Oddávna bolo zaužívaným spôsobom 

budovania opevnení v Číne udupávanie 
zeminy po tenkých vrstvách do pripra-
veného debnenia. Takto vytvorené veľ-
mi pevné jadro bolo potom obmurované. 
Stavebný materiál bol rozmanitý. Blízko 
Pekingu boli pri budovaní Veľkého múru 
používané vápencové kamene, inde granit 
a pálené tehly, v závislosti od miestnych 
zdrojov. Na rovinách či na miernych pa-
horkatinách sa pri stavbe múru dali po-
užívať volské záprahy alebo dvojkolky, v 
hornatých oblastiach, kde sa múr staval 
na samých vrcholoch príkrych útesov, 
sa kamene vynášali na chrbtoch alebo v 
košoch zavesených na žrdi. Jeden človek 
niesol až päťdesiatkilové bremeno. Na úz-
kych cestičkách vytvárali robotníci ľud-
ské reťaze a kamene si podávali z ruky do 
ruky. Veľké balvany prepravovali pracov-
né čaty - kotúľali ich po kladách, alebo ich 
piaď po piadi pákami posúvali do svahu 
až na samý vrchol kopca. V oblastiach, 
kde sa nenašiel zdroj stavebného kameňa, 
sa múr budoval z vrstiev utlačenej hliny, 
ktorú stavebníci kládli medzi dosky, po-
doprené drevenými kolmi. V piesočnatých 
oblastiach púšte Gobi pozostával múr z 

R Veľký čínsky múr ovplyvnil aj dejiny Európy, pretože zabránil 
rozpínavým kmeňom Hunov tiahnuť na juh do Číny a nepriamo 
ich nasmeroval cez šíre stepy až do strednej Európy
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R Robotníci na stavbe múru 
pracovali v ťažkom teréne 
v extrémnych klimatických 
podmienkach: v lete dosahovali 
horúčavy tridsaťpäť stupňov, 
v zime mrazy až dvadsaťjeden 
stupňov pod nulou.
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20 cm vrstiev piesku a kamienkov, ktoré 
sa poprestýkali 5 cm vrstvou púštnej trá-
vy a vetvičiek tamarišky, zviazaných do 
dlhých snopov. Ťažkosti s dopravou po-
travín donútili staviteľov pestovať na pus-
tatinách okolo múru obilie. Túto politiku 
podporovali aj panovníci ďalších dynas-
tií, ktorí múr opravovali či prestavovali. 
Okolo múru sa usadzovali roľníci, ktorí 
pracovali na poliach a zároveň tvorili do-
mobranu, stáli na stráži a podľa potreby 
aj bojovali. Vojakom z posádok sa takisto 
prideľovali políčka. Súčasťou zavlažova-
cieho systému bol kanál Chan-čchu, do 
ktorého neďaleko Jin-čchuanu v strednej 
časti múru pritekala voda zo Žltej rieky. 
Roľníci a vojaci v jednej osobe mali za 
úlohu pestovať nielen obilie, ale aj sadiť 
ovocné stromy pre prípad neúrody.

Parametre stavieb strážnych veží sú 
rôzne. Napríklad vežové a murivové opev-
nenie z minskej doby pri Pekingu má pri 
päte šírku okolo 7 až 8 metrov, v korune 
okolo 5 metrov a dosahuje výšku 6 až 10 
metrov. Vnútri múra sa nachádzajú spojo-
vacie chodby a skladovacie priestory. Kaž-
dých niekoľko sto metrov je múr zosilne-
ný vežami, ktoré slúžili ako pozorovacie a 
signálne stanovištia, skladištia zbraní a v 
prípade núdze aj ako útočisko obrancov. 
Celkový počet veží sa odhaduje na 25 000. 

Vo väčších odstupoch boli budované ka-
sárne, zásobovacie skladištia a veliteľstvá. 
Na predávanie správ o pohybe nepriateľa 
používali strážne hliadky dymové signály. 
Napríklad v minskom období znamenal je-
den dymový signál počet 100 nepriateľov, 
dva signály 500, tri signály cez 1 000 ne-
priateľských bojovníkov.

Takmer každý úsek múru mal aj svoju 
dosku s menami robotníkov a stavbyve-
dúcich. Ale pre mnohých mužov, ktorí 
pri stavbe zahynuli, sa jediným pomní-
kom stal múr. Priesmyk Šan-chaj-kuan 
je vstupnou bránou zo severovýchodnej 
Číny do centrálnych nížin. Trojposchodo-
vá veža Veľkého čínskeho múru je vyše 9 
metrov vysoká; cez jej bránu sa prechádza 
dnu. Tabuľka pripevnená nad vchodom 
oznamuje: „Prvý priechod pod nebesá“. 
Tento nápis je kópiou originálu uloženého 
vo veži. Napísal ho v roku 1472 Siao Sien, 
ktorého v tom istom roku vyhlásili za naj-
lepšieho učenca na cisárskych skúškach. 
Priesmyk Ťia-ju-kuan ovláda koridor, 
ktorý prechádza cez provinciu Kan-su na 
severozápade. Vedie väčšinou cez vyprah-
nutú spraš (naviatu žltú pôdu) a púšť. 
V roku 1372 postavili na obranu priesmy-
ku z utlčenej hliny pevnosť, ktorej steny 
sú 9 metrov vysoké. Pri päte je múr širo-
ký 6,7 metra, na vrchole 1,8 metra. Výška 

a šírka múru sa mení. Na úseku Pa-ta-
ling, severne od Pekingu, sa múr týči do 
výšky takmer 8 metrov. V spodnej časti je 
6,7 metra hrubý, v hornej meria približne 
6 metrov. Je teda dosť široký pre päť ved-
ľa seba idúcich jazdcov na koňoch alebo 
pre oddiel vojakov, ktorí pochodujú v de-
saťstupe. V priesmyku Ťiao-šan-kuan v 
pohorí Jen-šan, odkiaľ vidno na Žlté more, 
múr na niektorých miestach nie je širší 
než 40 centimetrov. V širších častiach 
múr po oboch stranách lemuje cimburie 
vysoké 1,8 metra. Približne na každých 
180 metroch, čo je na dva dostrely luku, 
je umiestnená strážna veža. Približne 
na každom pätnástom kilometri boli roz-
miestnené plošiny na nakladanie signál-
nych ohňov, niekedy aj dosť ďaleko od 
múru. Do dvadsiatich štyroch hodín tak 
mohli signály preletieť po celej krajine. 

Veľký čínsky múr je zároveň aj jednou z najväčších 

a najdlhších ľudských hrobiek na svete.

T Postavený múr bol doplnený strážnymi vežami a strieľňami, pričom cezeň viedlo
14 strategických brán, ktorými sa dalo prejsť na druhú stranu.

Napriek ukončeniu seriálu o novodobých di-

voch sveta sa naše putovanie zaujímavými 

miestami histórie zďaleka nekončí. V nasledu-

júcich vydaniach magazínu Hviezdy ciest vám 

prinesieme ďalšie zaujímavé lokality sveta, 

akými sú TIMBUKTU (Mali), AKROPOLA 

(Grécko), ABÚ SIMBEL (Egypt),  ALHAMBRA 

(Španielsko), ANGKOR (Kambodža), HAGIA 

SOFIA (Turecko), KIJOMIZU (Japonsko) ...
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Nie je vôbec náhodné, že strieborná 
trojcípa hviezda už dávno nie je 
len motoristickou legendou „sta-

rého kontinentu“, ale že sa stala globál-
nym marketingovým vyjadrením kvality, 
spoľahlivosti a modernosti, zosobňujúcej 
najnovšie trendy. Oprávnene. Akýkoľvek 
artikel, nesúci na sebe desiatu najhod-
notnejšiu značku na svete, sa totiž au-
tomaticky stáva čímsi výnimočným, vy-
hraneným a jedinečným. Presne v tomto 
duchu sa nesie aj Mercedes-Benz Collec-

tion Shop – multifunkčný priestor pria-
mo v centre Bratislavy, len pár metrov od 
nábrežia Dunaja, slúžiaci v prvom rade 
ako predajňa lifestylovej kolekcie Merce-
des-Benz, teda artiklu, ktorý má jediného 
spoločného menovateľa – znak striebor-
nej trojcípej hviezdy. A hoci  kolekcia do-
plnkov značky Mercedes existovala už v 
minulosti v showroomoch v Bratislave a 
po celom Slovensku, nedosahovala kapa-
citu a atraktivitu priestoru, aký si právom 
zaslúži. Dnes sa situácia zmenila. 

Mercedes-Benz Collection Shop sa stal 
miestom, ktoré „dýcha“, v ktorom akékoľ-
vek limitujúce obmedzenia pre pohodlie 
zákazníka, veľkorysosť expozície a pre-
zentácie čo najväčšej ponuky všetkých lí-
nií kolekcie značky Mercedes-Benz nema-
jú opodstatnenie. Práve naopak. Dôsledne 
sa tu poskytuje nielen milovníkom znač-
ky Mercedes-Benz, ale aj priaznivcom F1, 
golfu, turistiky, či rodinám s deťmi neopa-
kovateľný lifestyle prémiovej značky 
s trojcípou hviezdou.

Silné značky dokázali ľudí odjakživa fascinovať, prezentovať 
ich individualitu, identitu a životný štýl. Stali sa symbolom 
dotvárajúcim luxusnú eleganciu a nekonvenčný dizajn. 

   HOP 
[šop]      

S

R Mercedes-Benz Collections ľudí fascinuje, prezentuje ich individualitu, identitu a životný štýl.

Text: Samuel Consulting Group Foto: Bohumil Šálek
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Mercedes-Benz Collection Shop ponúka 
svojim náročným klientom kolekciu, ktorá 
nielenže znesie vysoké hodnotiace krité-
riá kvality, dizajnu a použitých materiá-
lov, ale ktorá tvorí svojou rozmanitosťou 
zamerania a použitia hneď niekoľko línií:

Life-style collection - široká ponuka exklu-
zívnych hodiniek, pier, cestovných kufrov 

a tašiek, dámskych a pánskych kašmíro-
vých svetrov a prekrásne detské hračky

Drivers line collection – obsahuje okrem 
iného aj peňaženky, opasky, kancelárske 
doplnky, letné a zimné vetrovky a bundy

Línia Motorsport  F1 alebo aj McLaren - 
kolekcia orientovaná na šport

Golf línia – všetky najnovšie módne
novinky z oblasti golfu či golfové 
príslušenstvo

Star collection – zameraná na hodinky a 
malé drobnosti

Baby stool línia – autosedačky pre deti 

Bike línia – zameraná na bicykle

Segway línia – predaj a prenájom dvojko-
lesových transportérov Segway

Dizajn, identita značky a renomé – to sú 
hlavné atribúty, odrážajúce sa nielen na 
motorových vozidlách Mercedes-Benz, 
ale určujúce aj atribúty samotnej Merce-
des-Benz Collection, akými sú dynamika, 
imidž, kvalita, elegancia, suverénnosť, 
solídnosť, športová inovácia, vášeň, seba-
vedomie. Hodnoty, ktoré sú „poznávacím 
znamením“, ktoré sú nezameniteľné a 
neopakovateľné. Hodnoty Mercedes-Benz 
Collection...  

Viac informácií na:
Mercedes-Benz Collection Shop
Rigeleho 1, 821 01  Bratislava
Telefón:  + 421 (0)2 492 94 779
m.vavercakova@motor-car.sk
www.mercedes-benz.sk
www.segway.sk
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Dizajn, identita značky a renomé: 

D Veľkorysosť expozície a prezentácie 
širokej a rozmanitej ponuky všetkých 
línií kolekcie značky Mercedes-Benz, 
ako aj možnosť internetového obchodu 
a nákupu kolekcie uspokojí aj toho 
najnáročnejšieho klienta.

Otváracie hodiny

Mercedes–Benz Collection Shop
Po-Pia: od 9.00 do 20.00 hod.
So-Ne: od 10.00 do 18.00 hod.
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DIZAJN

        NTERIÉROVÉ
      variácie 
       

I

R ZÁMORSKÉ OBJAVY 
Náznaky exotických diaľok pôsobia v interiéri podmanivo a tajomne. Lampa na po-

dlahu C U C ME pochádza z kolekcie prestížneho filipínskeho dizajnéra. Technológia 
jej výroby je  inšpirovaná tradíciou, moderný dizajn však reaguje na novodobé este-

tické kritériá. Manuálna práca pozostáva z kovového drôtu a dvoch typov ručne vyro-
beného papiera. Teplé svetlo, ktoré preniká cez takéto tienidlo, prispieva k zmyselnej 

atmosfére a evokuje pohodu ostrovných krajov Tichého oceánu. 
www.interier.sunix.sk

T DEKOR STÁLE ŽIJE Donatella Versace je známa ako popredná odevná dizajnérka. 
V spolupráci s tradičným výrobcom porcelánu Rosenthal však navrhuje dezény rozsiah-
lych servisov a úžitkového skla. Kolekcia (Arabesque), tak ako takmer všetky motívy 
s podpisom Versace, adaptuje prvky dekorov prevzatých z histórie. Súprava pohárov na 
whisky je kombináciou moderného dizajnu a klasickej maniery inšpirovanej výtvarný-
mi motívmi z dobových slohov. Úspešnosť tejto bohatej výzdoby, aj keď v tomto prípade 
v decentnom prevedení bezfarebného brusu dokazuje, že túžba človeka po oživujúcej 
výzdobe sa periodicky vracia.  www.rosenthalchina.com

D ABSOLÚTNY SLUCH 
Náročným vyznávačom kvalitnej hudby by v interiéri nemali chýbať 
doplnky ako reproduktor (Elipse) od spoločnosti Media Tech. Precízne 
technické parametre sľubujú takú autentickosť a priestorový dojem, 
ktorý poslucháča so zavretými očami ľahko prenesie do La Scaly či 
newyorského jazzového klubu. Spolupráca tímu odborníkov na dizajn, 
techniku a akustiku vyústila do unikátneho oblého tvaru sochy výtvar-
ne obohacujúcej interiér obývačky.  K dokonalej reprodukcii zvuku je 
potrebné doplniť už iba CD alebo SACD prehrávač, priamo pripojiteľný 
na digitálny výstup reproduktorovej sústavy.  
www.audioresolution.eu

E DOBRÚ CHUŤ
Jedným z pokladov mediteránnej kultúry je olivový olej a jeho exkluzívne 
odrody si zaslúžia patričnú prezentáciu. Nielen olej, ale aj jeho dávkovač sa 
môže stať nevyhnutným doplnkom pri stolovaní. Autorom takéhoto malého 
klenotu je Lorenzo Piccione di Pianogrillo, pochádzajúci zo 
starej známej sicílskej rodiny. Dizajnér ani po štúdiu 
v Miláne nepretrhol svoje korene a ostal verný svo-
jej zemi. Rodinné dedičstvo pretvoril na prestížnu 
výrobu extra panenského olivového oleja. Drobný 
dávkovač na ochutnávky (Olive Oil Taster) je vyro-
bený  z ušľachtilej, leštenej ocele.  www.alessi.com
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D BOHÉM
Vážená dáma súčasného dizajnu Patricia Urquiola 
je vyhľadávanou autorkou najprestížnejších nábytkár-

skych značiek. Tohoročná novinka predstavená na Mi-
lánskom veľtrhu, kreslo (Bohemian) je dizajnérkiným 

revolučným a moderným poňatím klasického čalún-
nického štýlu capitonné. Kreslo plynulých foriem 
je súčasťou edície sedacieho nábytku pod spoloč-
ným názvom Creating emotions. Výrazným znakom 
sú mäkké línie, nepravidelná forma a okraje, ktoré 
akoby sa prelievali cez nosnú konštrukciu nábytku. 
Spôsob šitia a detaily majú pripomínať prehodený 

šál, alebo evokovať dojem, akoby sám nábytok bol 
odetý v prešívanom kabáte. Kreslo dopĺňajú textilné 

vankúše alebo umelé kožušiny inšpirované drapériami 
z rôznych kultúr. Výsledkom je luxusný a prepracova-
ný patchwork, ktorý pripomína novodobých nomádov 
adaptujúcich všetky globálne podnety.  www.moroso.it

E OD PODLAHY 
Dizajnérka Nani Marquina je neoficiálnou kobercovou divou. Za svoje inovatívne návrhy, spôsob 
práce, technológiu výroby a komunikáciu s ľuďmi si vyslúžila toľko medzinárodných ocenení, 
že v tom sama nemôže mať prehľad. Najčastejšie sa inšpiruje v Indii, kde sa jej koberce poctivo 
a s láskou ručne viažu a tkajú, prevažne z čistej vlny z novozélandských oviec. Každý rok priná-
ša niekoľko úžasných nápadov, ktoré sa dlhý čas tešia svojej popularite. Pokrývky na zem v jej 
podaní zodpovedajú umeleckému dielu, ktoré je nepochybnou pridanou hodnotou obývačky kaž-
dého štýlu. Neutrálny model (Asia) inšpirovaný orientálnymi záhradami je k dispozícii v troch 
zemitých farbách. www.nanimarquina.com
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POZVÁNKA

Adrenalínové dobrodružstvo
v zasneženej krajine tisícich jazier

Otestovanie hraníc svojich motoristických schopnos-
tí a zručností, preverenie svojich reakcií v kritických 
situáciách a zároveň spoznanie nielen samého seba, 
schopnosť pôsobiť v tíme, ale aj krásu okolitej drsnej 
a zároveň fascinujúco krásnej prírody, to všetko po-
núka začiatkom roka 2009 ojedinelá jazda do Fínska 
pod názvom POLÁRNY KRUH 2009 – Fly&Drive.
Nezabudnuteľná rozprávková jazda v ústrety zim-
nému dobrodružstvu, naprieč zasneženými lesmi, 
jazda ľadoborcom, návšteva ľadového zámku a ďalšie 
prekvapenia – to je len zlomok z toho, čo čaká kaž-
dého milovníka adrenalínovej a netradičnej jazdy na 
vozidlách Mercedes-Benz triedy M, GL a G v dňoch 
od 12. do 17. februára 2009. Atraktivitu tohto šesť-

dňového „arctic tripu“ zabezpečí nielen zimný tré-
ning jázd, cesta do Kemi, návšteva u Santa Clausa, 
večera v Ľadovom zámku, jazdy na snežných skút-
roch k zamrznutému jazeru a k ľadoborcu Sampo, 
jazda do Luosto a návšteva miestneho Arktického 
múzea, „Ice-Cart“, ale aj nezabudnuteľná jazda na 
skútroch cez okolité severské lesy a záverečná jazda 
so psím záprahom. Prílet a odlet sa uskutoční letecky 
a cena pobytu sa pohybuje od 3 285 eur pre jedného 
účastníka ubytovaného v jednolôžkovej izbe (dvaja 
vodiči v jednom vozidle) až po 5 885 eur pre dvoch 
účastníkov v dvojlôžkovej izbe (dvaja vodiči v jed-
nom vozidle), pričom je v cene zahrnuté ubytovanie 
v hoteli/horskej chate, večere počas pobytu, 1x obed, 

zapožičanie vozidiel vrátane pohonných hmôt, všet-
ky vstupy v rámci programu. Cena nezahŕňa letenku, 
nápoje, obedy, komplexné cestovné poistenie, poplat-
ky za využívanie minibaru a telefónu na izbách, ako 
ani žiadne ďalšie vedľajšie výdavky. Program pobytu 
je v anglickom jazyku, avšak v prípade dostatočného 
počtu prihlásených účastníkov bude zabezpečený 
preklad do slovenského jazyka.  

V prípade záujmu a podania ďalších informácií sa kontaktujte na:
Motor-Car Group, s.r.o., 
Andrea Pontikis, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 
tel.: 02/4929 4418, 0918 /500 114,
fax: 02/ 4929 4301,
e-mail: a.pontikis@motor-car.sk

Text: SCG  Foto: MBS
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TECHNICKÉ NOVINKY

Text: SCG.
Foto: www.sony.hu, http://a.img-dpreview.com, www.intomobile.com

Zrkadlovka s najľahším „telom“
Najnovšia jednooká zrkadlovka CANON EOS 1000D na rozdiel od priamych 
predchodcov tejto triedy profesionálnych fotoaparátov má 10,1-megapixelový 
snímač CMOS, so 7-bodovým širokouhlým systémom automatického zaostro-
vania a až s 3 snímkami za sekundu vo formáte JPEG. Jej výhodou je, že má zo 
všetkých doterajších modelov vo svojej triede absolútne najľahšie „telo“. EOS 
1000D má široký rozsah technológií použitých v profesionálnych fotoaparátoch 
radu EOS-1, vrátane obrazového procesora DIGIC III a režimu Live View. Taktiež 
disponuje schopnosťou „bezchybného“ fotografovania aj pri slabšom osvetlení 
– vďaka objektívu Canon EF-D 18 – 55 mm IS, ktorý obsahuje 4-stupňovú sta-
bilizáciu obrazu.  

LG KF700 
multimediálny telefón s trojitým ovládaním

Nový multimediálny telefón LG KF700 ako prvý integruje plne dotykový trojpalcový displej a vy-
súvaciu alfanumerickú klávesnicu. Trojpalcový plne dotykový displej s rozlíšením 480x240 bodov 
ponúka jednoduchý prístup k funkciám a vďaka širokouhlému pomeru strán je perfektný na po-
zeranie filmov, televízie alebo prezeranie internetových stránok. Na druhej strane, alfanumerická 
klávesnica je vynikajúca na písanie textových správ a mailov. Pri odosielaní textových správ po-
núka alfanumerická klávesnica všetky písmená, zatiaľ čo často používané symboly sú okamžite 
k dispozícii na dotykovej obrazovke. Tieto symboly sa menia podľa spôsobu, akým je používateľ 
zvyknutý textové správy písať. Kruhový volič (Shortcut dial) na zadnej strane telefónu umožňuje 
pomocou jediného kliknutia voľbu šiestich funkcií, ktoré si nastaví používateľ na kruhovom menu 
na displeji, takže nemusí vchádzať do štruktúry menu. KF700 ponúka aj webový prehliadač, ktorý 
umožňuje plnohodnotný pristúp k službám, ako je Google Search, Blogs, Gmail, Maps a Youtube. 
Podpora 7,2Mbps HSDPA 3G sietí umožňuje videohovory a pozeranie televízie vo vyššom rozlíšení, 
taktiež prezeranie internetu je vďaka nej neuveriteľne rýchle. K ďalším funkciám patrí MP3 pre-

hrávač, MPEG4 video prehrávač, trojmegapixelový fotoaparát a konektivita Bluetooth. 

Sony GIGA JUKE:
HIFI veža, archivujúca hudbu

SONY GIGA JUKE NAS-E35HD je domáci Hi-Fi systém, ktorý vďaka 
80 GB HDD a kapacite až 15 000 skladieb zvláda úlohu hudobného ar-
chívu. Na rozdiel od klasických Hi-Fi systémov dokáže zdigitalizovať 
skladby z hudobných CD, vinylových platní a kaziet a automaticky 
pridať názov albumu, skladby a interpreta z predinštalovanej databá-
zy Gracenote. Tá identifikuje automaticky skladbu a všetky potrebné 
informácie priradí z databázy, ktorá obsahuje údaje o cca 650 000 
albumoch. Celá digitalizácia je na rozdiel od použitia PC a softvéru 
jednoduchá, rýchla a nevyžaduje od užívateľa žiadne technické zna-
losti. GIGA JUKE 10-násobnou rýchlosťou zvládne export hudby na 
mp3 prehrávače cez dokovaciu stanicu DMPORT alebo USB výstup. 
Sony GIGA JUKE, tak ako každý Hi-Fi systém má zabudovaný FM/
AM tuner, ktorý samozrejme umožňuje nahrávanie vysie-
lania na harddisk. GIGA JUKE NAS-E35HD ponúka 
výkon 60 W a dodáva sa vrátane dvojpásmových 
reproduktorov v lesklom čiernom dizajne. 

Text: SCG.
Foto: www.sony.hu, http://a.img-dpreview.com, www.intomobile.com
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Druhý štvrťrok 2008 priniesol Daimleru oproti 
rovnakému obdobiu vlani desaťpercentné 
zvýšenie odbytu vo svete na 566,5-tisíca 
osobných a úžitkových vozidiel pri 
šesťpercentnom raste z toho plynúcich tržieb. 
Celkové príjmy spoločnosti pred zdanením 
dosiahli počas druhého štvrťroku tohto roku 
(po odpočítaní straty z Chrysleru) hodnotu vyše 
2,05 miliardy eur, pri znížení o 3,8 percenta 
v uvedenom porovnaní s vlaňajškom.

Odbyt vozidiel Mercedes-Benz vzrástol 
o deväť percent na rekordných 312-tisíc. 
Značka smart dosiahla 24-percentný nárast 
na 39,5-tisíca vozidiel. Najväčší záujem 
z oboch skupín vozidiel pritom pretrváva 
o triedu C a smart fortwo. Druhý štvrťrok 2008 
znamenal pre Daimler tiež desaťpercentný 
rast a odbyt 122,8-tisíca nákladných vozidiel, 
sedempercentné zvýšenie a odbyt 78,6-tisíca 
dodávok, ako aj sedempercentný rast a odbyt 

rekordných 11,1-tisíca autobusov a podvozkov. 
„Priaznivý vývoj odbytu vozidiel a ďalšie 
zlepšovanie efektívnosti vo všetkých divíziách 
viedli k veľmi dobrým výsledkom v neľahkých 
podmienkach.“ Komentoval uvedený vývoj 
spoločnosti Daimler počas druhého štvrťroku 
2008 predseda predstavenstva Dr. Dieter 
Zetsche.
Text: Peter Kresánek

Druhý štvrťrok Daimleru

Pri vozidlách značky Mercedes-Benz postupuje 
akcelerácia investícií, vývoja a výroby, 
rozširovania stávajúcich a budovania nových 
produkčných kapacít. V nemeckom závode 
značky vo Wörthe otvorili vývojové a skúšobné 
centrum pre nákladné vozidlá. Užšie prepojenie 
vývoja a produkcie tu realizuje 300 odborníkov. 
Vybudovali ho za tri roky s investíciami 80 
miliónov eur. Z dvoch na štyri kompaktné modely 
a o konečnú produkciu stotisíc áut ročne má zase 
pomôcť rozšíriť výrobu osobných vozidiel nová 

automobilka postavená za plánovaných osemsto 
miliónov eur (vyše 24 miliárd Sk) v maďarskom 
Kecskeméte. Ako prvý montážny závod na 
mercedesy vo východnej Európe a v osemnástej 
krajine sveta má zamestnávať 2,5 tisíca osôb. 
Ďalších šesťsto miliónov eur dostane výrobný 
závod modelov tried A a B v nemeckom Rastate. 
Navyše rozšíriť produkciu transportérov 
v nemeckých závodoch, ktoré sa nachádzajú 
v teritóriu miest Düsseldorf a Ludwigsfeld zasa 
pomôžu celkové investície 177 miliónov eur.  

„Infraštruktúra, rovnako ako aj kvalifikácia, 
flexibilita a pripravenosť spolupracovníkov sú 
garanciou vysokej kvalitatívnej úrovne našich 
produktov,“ uviedol predseda predstavenstva 
spoločnosti Daimler, Dr. Dieter Zetsche, pri 
komentovaní rozhodnutí o vedomom budovaní 
nových a dodatočných vývojových, testovacích 
a výrobných kapacít.
Text: Peter Kresánek Foto: archív

Mercedesy:
akcelerácia investícií, vývoja a výroby
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Expo Zaragoza 2008 v Španielsku sa teší 
náporu návštevníkov a slovenský pavilón 
je medzi tými, o ktoré je najväčší záujem. 
Na mieste sa o tom presvedčil tiež predseda 
NR SR Pavol Paška a minister hospodárstva 
Ľubomír Janátek, ktorí do Zaragozy prišli 
otvoriť 3. augusta národný deň Slovenska na 
tejto svetovej výstave. Minister pritom uviedol, 
že naša účasť na Expe Zaragoza, ktorú sa mu 
podarilo presadiť, bola správna voľba. 

Úspechu Slovenska v Zaragoze prispieva 
nápaditá expozícia stvárnená pod vedením 
architekta Jozefa Habodásza. Záujmu sa tešia 
tiež v expozícii vystavované a na ochutnávanie 
ponúkané minerálne vody zo Slovenska ako 
symbolického prameňa Európy. V súvislosti 
s úspechmi slovenských olympionikov stúpol 
tiež záujem o časť expozície, kde sa SR 
predstavuje ako kráľovstvo vodných športov. 
Text a foto: Peter Kresánek

Prameň Európy, kráľovstvo vody

V časti expozície s minerálnymi vodami zo SR: hosteska, 
ktorá sa volá rovnako ako pri nej vystavená minerálka.

Parlamentná a vládna delegácia SR na svetovej výstave 
Expo Zaragoza 2008. Zľava: predseda NR SR Pavol Paška, 
štátny tajomník MVRR Daniel Ács, hostiteľ generálny 
komisár Expo Zaragoza Emilio Castaňo, poslanec 
Miroslav Kotian, manželka predsedu NR SR Jana 
Pašková, poslanec Juraj Liška, predseda VÚC Bratislava 
Vladimír Bajan, minister hospodárstva Ľubomír 
Jahnátek, poslanec Gyula Bárdos, veľvyslanec SR pre 
Španielske kráľovstvo Ján Valko, poslankyňa Milada 
Belásová a komisár slovenskej výstavy Dušan Horniak.

Ľubomír Jahnátek a Vladimír Bajan sa v slovenskom 
pavilóne dívajú do symbolického prameňa Európy.
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Desaťročie smartu

Pred desiatimi rokmi spustila automobilka vo 
francúzskom Hambachu výrobu najmladšej 
európskej značky smart. Odvtedy dodala do 37 
krajín na piatich kontinentoch vyše 900-tisíc 
kompaktných, zhruba iba 2,5 metra dlhých, vozidiel 
smart fortwo. Kultový smart s nezameniteľným 
vzhľadom sa ako jediné aktuálne vyrábané auto 
vystavuje v newyorskom múzeu moderného 
umenia. V Spojených štátoch, kam sa začal dodávať 

tohto roku, už jazdí vyše 11,4-tisíca smartov a na 
budúci rok sa začne vyvážať aj do Číny. „Smart 
fortwo je jedinečné auto, ktoré spája potešenie
z jazdy so životným štýlom a príkladnou úspornosťou. 
Toto dvojsedadlové vozidlo presviedča zákazníkov 
na celom svete svojou výnimočnou bezpečnostnou 
výbavou, dizajnom typickým pre smart
a prirodzene aj najvyššou kvalitou, spoľahlivosťou 
a hospodárnosťou. Smart fortwo je zmysluplné auto 
a človek má z neho radosť – keby sme ho pred 
desiatimi rokmi nevynašli, museli by sme ho 
vynájsť dnes.“ Konštatuje predseda predstavenstva 
spoločnosti Daimler Dr. Dieter Zetsche. 
Pri zrode smartu stál tiež Nicolas G. Hayek, 
vynálezca hodiniek Swatch. Roku 1989 sa stal 
spoluzakladateľom v švajčiarskom meste Biel 
firmy na jeho výrobu, ktorá je dnes už úplnou 
dcérskou spoločnosťou Daimlera. Od marca 
roku 2007 už bolo dodaných cez 150-tisíc 
smartov fortwo druhej generácie. V Európe 

sa najekologickejšie a najúspornejšie vozidlo 
svojho druhu - smart fortwo vyrába tiež vo 
vyhotovení micro hybrid drive (variant 52 kW/
71 k) s inteligentným systémom štart-stop, ktorý 
ďalej znižuje spotrebu  a minimalizuje emisie. 
Sériová výroba smartu s elektrickým pohonom 
a lítiovo-iónovými batériami, ktorý sa už testuje
v bežnej prevádzke, je plánovaná na rok 2010.
Text: Peter Kresánek Foto: archív
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Mercedes-Benz S je najlepšia prémiová 
limuzína zo všetkých, ktoré sa dodávajú 
do Spojených štátov. Vyplýva to 
z výročnej štúdie inštitútu J. D. Power 
and Associates (J. D. Power), ktorý 
hodnotí spokojnosť majiteľov so svojimi 
vozidlami.  
Američania zaraďujú mercedesy 
dlhodobo medzi najkvalitnejšie vozidlá.  
Držiteľmi zlatých ocenení J. D. Power 
za kvalitu sú vo svojich triedach 
mercedesy E a CLK. 
Ako celosvetovo najlepší výrobný 
závod svojho druhu - si zasa dôveru 
Američanov získala a v ankete J. D. 
Power bola vyhodnotená automobilka na 
mercedesy v nemeckom Sindelfingene. 
Text: Peter Kresánek Foto: archív

Spokojnosť Američanov
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Odbyt novej limuzíny Mercedes-Benz 
triedy C od začatia jej dodávok 31. marca 
2007 a tiež vyhotovenia kombi (T-modelu) 
išiel nahor až o 70 percent. Za spoločnosť 
Daimler to potvrdil Dr. Klaus Maier. Vo 
svete už jazdí cez 290-tísíc limuzín a vyše 
25-tisíc kombi nového céčka. Mercedes C 
zaujal prvé miesto medzi porovnateľnými 
vozidlami a má najväčší odbyt v Nemecku, 
kam smeruje až štvrtina celkovej produkcie. 
Podľa počtu dodávok je ďalej najžiadanejší 
v Spojených štátoch, Veľkej Británii, 
Taliansku a v Južnej Afrike. Spomedzi 
troch línií výbavy vedie zhruba polovičným 
podielom športové vyhotovenie s veľkou 
hviezdou na chladiči: Avantgarde.  Trieda 
C ponúka šesť štvorvalcových a sedem 

šesťvalcových modelov, ako aj model C 63 
AMG. Na celom svete si asi tretina nových 
majiteľov volí model C 220 CDI a každý piaty 
C 200 Kompressor. Aj pri modeli T si zhruba 
polovica všetkých klientov vyberie C 220 
CDI. Celosvetovo sa tri štvrtiny modelov T 
expedujú s dieselovým pohonom.
Mercedes-Benz triedy C sa už dodáva 
i s úsporným pohonom BlueEFFICIENCY, 
ktorý umožňuje napríklad pri modeloch C 
180 Kompressor a C 200 CDI znížiť spotrebu 
o ďalších dvanásť percent a zároveň zachovať 
typický komfort a bezpečnosť značky. 
A v júni sa široká škála tohto modelového 
radu doplnila o atraktívne nové kupé - triedu 
CLC. 
Text: Peter Kresánek 

Céčko ide

Zaujímavé
internetové odkazy 

zdroj užitočných informácií 

V súčasnosti internet predstavuje najväčšie informačné 
médium pre všetkých. Na tomto mieste vám prinášame 

prehľad zaujímavých internetových odkazov.

Mercedes-AMG

www.mercedes-amg.com
Divízia vysokovýkonných vozidiel Mercedes-Benz 
väčšinovo vlastnená od roku 1999 koncernom 
Daimler AG. Jej hlavným zameraním v súčasnosti sú 
úpravy vozidiel Mercedes-Benz počínajúc stylingom 
štandardných vozidiel a končiac kompletným 
prerobením vozidiel na superšporty. Na rozdiel od 
iných tuningových značiek, automobily s úpravou 
AMG sú súčasťou oficiálnej ponuky každého predajcu 
Mercedes-Benz.

Brabus

www.brabus.com
Spoločnosť zameraná na úpravy vozidiel značky 
Mercedes-Benz, smart a Maybach, bola založená v roku 
1977 Klausom Brackmannom a Bodom Buschmannom. 
Medzičasom sa stala najväčším tunerom Mercedes-
Benz nespadajúcim do koncernu Daimler AG. Ponúka 
úpravy od nízkoprofilových spojlerov cez bodykity až 
po kompletný redizajn vozidla. Na Slovensku je Brabus 
známy predovšetkým ponukou vysokovýkonných 
verzií smart, ktoré sú súčasťou oficiálnej ponuky 
predajcov smart.

BLUETEC

www.bluetec.com
V presnom preklade „modrá technológia“, získava 
maximálny výkon z každej kvapky dieselu, čím 
podstatne znižuje spotrebu a chráni prírodné zdroje a 
aktívne ochraňuje pred znečistením ovzdušia. Vy tiež 
môžete ukázať, ako sa staráte o životné prostredie: 
zasaďte na tejto stránke vašu kvetinku – a objavte, 
aký význam má BLUETEC v osobných, nákladných 
vozidlách a autobusoch.

MOPAR

www.mopar.com
Ponúka autorizované príslušenstvo a náhradné dielce 
pre značky Chrysler, Jeep a Dodge. Pre viac informácií 
kontaktujte, prosím, autorizované centrá Chrysler, Jeep 
a Dodge na Slovensku.
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Kalendár podujatí

Emma Fashion Show

Značka Mercedes-Benz zosobňujúca  výnimočnosť, 
kvalitu a dobrý vkus, je dobre známa aj vo svete módy. 
Tentoraz, ako reklamný partner vás bude sprevádzať 
očarujúcim svetom módy  na módnej prehliadke Emma 
Fashion show by fashion designer MAURO BELCARO
Miesto: Moyzesova sieň v Bratislava
Termín: 30. 10. 2008

Predstavenie nového GLK a ML

Silný charakter si podmanil svet SUV. Objavte triedu 
GLK. Spoločne s novou triedou ML oslávi svoju 
premiéru v tréningovom centre v rakúskom Pachfurthe 
vzdialenom necelých 40 kilometrov od Bratislavy. 
Pripravené budú rôzne jazdné okruhy a tréningové 
platformy, ktoré hosťom poskytnú priestor, aby 
spoznali kvality týchto nových vozidiel. 
Miesto: Driving Camp Pachfurth, Rakúsko
Termín: 6. - 8. 11. 2008

Slovartprint pre USA
Slovenské vydavateľstvo Slovart – Print (Slovartprint) rozšírilo svoje zastúpenia 
tiež o Spojené štáty, keď spoločnosť Hylas Publishing, New York (Hylaspublishing), 
ktorá združuje päť popredných amerických vydavateľstiev, určila Slovartprint 
za svojho výhradného zástupcu pre celé teritórium východnej Európy. Dohodu 
o tom uzatvorili prezident Hylaspublishingu Sean Moore a  výkonná riaditeľka 
Slovartprintu Ing. Zuzana Hriňová v americkom Los Angeles. 
Novinky z Hylaspublishingu chce Slovartprint predstaviť už na tohtoročných 
medzinárodných knižných veľtrhoch. Okrem iného v nemeckom Frankfurte, ale 
tiež na výstavisku Incheba Expo Bratislava. 
Slovartprint patrí väčšinovým podielom do spoločnosti Grafobal Group. Za vyše 
15 rokov svojho pôsobenia Slovartprint dodal spolu vyše 20 miliónov kusov 
publikácií. 
Text a foto: Peter Kresánek 

„Mercedes triedy C 220 CDI je skvelá manažérska limuzína, vzhľadom na dosahovanú 
dynamiku jazdí úsporne a má prekrásne tvary. Jazda s ním je pôžitok. Čo najviac eliminuje 
únavu i pri dlhých trasách, ktoré s ním pri pracovných povinnostiach prejdem. Pohodlne sa 
v ňom i za jazdy telefonuje, keď na vytočenie čísla stačí vozidlu povedať meno volaného. 
Vynikajúci je tiež veľký displej, najmä pri navigácii v neznámom prostredí.“ Hovorí o svojich 

skúsenostiach s novým céčkom riaditeľka Slovartprintu Ing. Zuzana Hriňová.
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Motor-Car 
Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 
831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444 
Fax: 02 / 4929 4929 
info@mercedes-benz.sk

Motor-Car 
Bratislava, spol. s r.o., 
Hodonínska cesta 7, 
841 03 Bratislava 
Tel.: 02 / 4929 4399 
Fax: 02 / 4929 4394 
z.acs@motor-car.sk 

Motor-Car 
Bratislava, spol. s r.o. 
Panónska cesta 31 
851 04 Bratislava 
Tel.: 02 / 6829 4111 
Fax: 02 / 6829 4294  
z.acs@motor-car.sk 

Motor-Car 
Nitra, spol. s r.o. 
Bratislavská cesta 1 
949 01 Nitra 
Tel.: 037 / 6555 818, 
Fax: 037/ 6515 217 
motorcar@motorcar.sk 

Motor-Car 
Trenčín, spol. s r.o.
Brnianska 30 
911 01 Trenčín – Zámostie 
Tel.: 032 / 653 88 88 
Fax: 032 / 653 88 02 
info@mercedestn.sk

Motor-Car 
Trnava, spol. s r.o. 
Nitrianska cesta 28 
917 00 Trnava 
Tel.: 033 / 53 45 451 
Fax: 033 / 53 45 551 
mctt@motor-car.sk 

Motor-Car 
Nové Zámky, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 100 
940 01 Nové Zámky 
Tel.: 035 / 64 32 113
Fax: 035 / 64 32 113 
motorcarnz@motor-car.sk

Motor-Car
AC, a. s. 
Francúzskych partizánov 
036 08 Martin 
Tel.: 043 / 42 45 554 
Fax: 043 / 42 45 559 
autocom@autocom.sk

PharmDr. Anna Dlhopol-
cová - ADIA, spol. s r.o. 
Stráž 8006 
960 01 Zvolen 
Tel.: 045 / 53 25 014 
Fax: 045 / 53 23 117 
adia@adia.sk 

Motor-Car 
Poprad, spol. s r.o. 
Partizánska 102/4447 
058 01 Poprad 
Tel.: 052 / 77 25 166 
Fax: 052 / 77 22 074  
motor-car-poprad@motor-car-poprad.sk 

Motor-Car 
Prešov, spol. s r.o. 
Petrovanská 36 
080 01 Prešov 
Tel.: 051 / 77 32 833 
Fax: 051 / 77 21 887
mb.autosalon@automo.sk

Motor-Car
Košice, spol. s r.o. 
Dopravná 5
040 01 Košice 
Tel.: 055 / 79 82 101 
Fax: 055 / 63 36 230 
motor-car@motor-car.sk

Motor-Car 
Banská Bystrica, spol. s r.o. 
Zvolenská cesta 48 
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 47 11 311 
Fax: 048 / 47 11 334 
p.kunkela@motor-car.sk

BCI-S&T, spol. s r.o. 
Bytčianska 499/130 
010 03 Žilina – Považ-
ský Chlmec 
Tel.: 041 / 56 24 473 
Fax: 041 / 56 26 729 
rapan.lubomir@bci-st.sk

T Martin Krem:  Čelný pohľad na 
Scener 4 s otvorom pre vstup do vnútra.

D Martin Krem:  Vnútro Sceneru.

DD Sólisti tanečnej skupiny 
Gaelforce Dance.

Text: SCG Foto: archív

  Zmluvní partneri Mercedes - Benz

Svetoznáma fínska sopranistka 
TARJA TURUNEN E

2

1

 1 Pozvánka

 TARJA TURUNEN – FASCINUJÚCI „HLAS FÍNSKA“
 Svetoznáma sopranistka, najpopulárnejšia speváčka svojho 

žánru (symfonický metal) vo Fínsku a aj v Európe, ako aj uzná-
vaná speváčka klasickej hudby a opery, ktorá si podmanila svet 
aj ako speváčka skupiny NIGHTWISH, sa konečne predstaví aj 
slovenskému publiku. S druhým singlom a klipom Die Alive, 
albumom My Witner Storm (platinovým a zlatým vo viacerých 
krajinách), ale aj so známymi skladbami od Nightwish vystúpi 
24. 10. v Incheba Expo Arene v Bratislave a 25. 10. v Koši-
ciach. Turné s názvom Storm Returns to Europe 2008 je 
už tretím EU turné od vydania albumu. Mrazivý a výrazný 
vokál Tarje očarí a poteší v hudbe, ktorá nie je ohraničená 
štýlmi. Vystúpenie Tarje – to bude skvelý pomprockový, hea-
vymetalový, ale aj symfonicko-operný koncert so skvelou kon-
certnou zostavou s členmi skupín (exRage, Masterplan, Apoca-
lyptica, Living Colour...). Aj preto je potešujúce, že jej nádherný 
silný hlas, plný citového prejavu, fascinujúci akékoľvek publi-
kum, „otvorí srdcia“ aj u nás na Slovensku.

 2 Pozvánka

 GAELFORCE DANCE - ÍRSKE STEPUJÚCE „FERRARI“
 Začiatkom novembra (4. – 5. 11. 2008) sa v Prahe (Kongresové 

centrum) a v Brne (Hala Rondo) uskutoční fantastické predsta-
venie tanečnej skupiny, nazývanej aj „Ferrari írskeho tanca“ 

Gaelforce Dance, ktoré nadchne nielen milovníkov írskej a kelt-
skej hudby, mystického kúzla a romantiky írskej prírody, ale aj 
priaznivcov divadelného tanca a predovšetkým stepu. Gaelforce 
Dance je viac muzikálom ako folkloristickou show a obsahuje 
moderné popové prvky, klasický balet, ale predovšetkým skvelé 
ukážky stepovania. To všetko sprevádza v pozadí melodická 
a živelná írska hudba plná husľových a gitarových virtuózov. 
Na vystúpeniach sa spievajú pesničky v duchu speváčky Enyi. 
Ide o jedinú skupinu, ktorá tancuje, stepuje, spieva a hrá naživo, 
na čom má najväčšiu zásluhu manažér súboru Frank Elwin, 
ktorý nikdy nepodľahol nátlakom verejnosti, aby stepovanie 
bolo nahradené dopredu vytvorenou nahrávkou. Gaelforce Dance 
tvorí 30 tanečníkov, 4 hudobníci a jedna speváčka. Väčšina jeho 
členov tancuje už 15 rokov a začínali už v piatich rokoch! James 
Devine, sólový tanečník a choreograf Gaelforce Dance, je svetový 
šampión a najrýchlejší tanečník, zapísaný v Guinnessovej knihe 
rekordov (38 úderov o podložku za sekundu).   

 

 3 Pozvánka

 PRIESTOROVÉ INŠTALÁCIE MARTINA KRENA
 V priestoroch Galérie mesta Bratislavy sa od 27. novembra 2008 

do 8. marca 2009 uskutoční prestížna výstava diela Mateja 
Krena - INSTALACE, ktorá sa tak stane doposiaľ najrozsiahlej-
ším projektom autora. Výstavu bude tvoriť jeho 5 projektov, 
z ktorých štyri budú vystavené po prvý raz a dva z nich – 
Pneuma a Scener  – budú špeciálne vytvorené pre dané miesto 
GMB. Každý projekt Martina Krena – a je jedno či ide o Scener, 
Pijoanove dejiny umenia II., Idióm, Virtuálnu kamennú záhradu 
alebo Pneumu, je zobrazením dômyselnej ilúzie nekonečného 
priestoru, hrou svetla, fantázie, dimenzie a vizualizácie, jedineč-
nej pre autora, akým Kren je.
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