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Ďalším bonbónikom, tentoraz zo 

sveta AMG, je nová A a CLA 45 AMG. 

Autá, ktoré vás nadchnú neuveriteľ-

nou hravosťou a unikátnou  motoro-

vou technológiou.

Myslím, že máte skvelé podnety na 

letné zamyslenie počas dovolenky či už 

na pláži alebo pri horských túrach.

Ak by ste sa rozhodli tráviť čas na 

Slovensku, potom vás pozývam na 

jedno z najvýznamnejších medziná-

rodných jazdeckých podujatí na Slo-

vensku, už 48. ročník Mercedes-Benz 

Grand Prix Bratislava CSIO 3*-W, kto-

ré sa uskutoční 1. - 4. augusta v areáli 

TJ Slávia STU.

Keďže sa leto práve rozbieha, želám 

príjemný oddych a pohodu, nádherné 

počasie a dobré čítanie i na stránkach 

nových Hviezd ciest.

váš 

Andrej Glatz

editoriál
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len v predchádzajúcom čísle sme 

vám predstavili novú triedu E s nový-

mi unikátnymi bezpečnostnými systé-

mami a trendové CLA a už tu máme 

nový vrchol nielen Mercedesu, ale dá 

sa povedať celého  automobilového 

sveta, novú triedu S. Tá posúva latku 

bezpečnosti a komfortu na doteraz ne-

vídanú úroveň a právom sa o nej hovo-

rí ako o najlepšom aute sveta. Mnohí 

z vás ste už mali príležitosť, zatiaľ sta-

ticky, sa s ňou zoznámiť a pri jazdách 

verím, že predchádzajúcim vetám dáte 

zapravdu.

Milí priatelia,
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Štýl
56  ŠTÝL / PEZINSKÉ POKLADY
  Poďte s nami na návštevu do jednotlivých vinárskych 

oblastí Slovenska, spoznajte ich odlišnosti, výnimoč-

nosti, najznámejšie vínne značky a ich tvorcov...   

70  ŠTÝL /  POTVRDENÁ PRESTÍŽ 
  Najkrajším vozidlom Autosalónu Bratislava 2013 

sa stalo CLA, vystavené popri rovnako premiérových: 

triede E sedane i kupé a športovo ladenom výkonnom 

A 45 AMG...

74  ŠTÝL /  DOBRE VYMYSLENÁ AKCIA 
  Dvanáste Raňajky s hviezdou – usporiadané na 

vysokej úrovni nielen v Bratislave, ale aj ostatných 

zastúpeniach značky Mercedes-Benz na Slovensku 

potvrdili svoju opodstatnenosť a význam.
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Srdce a duša
Predstavte si horolezca. Jeho cieľom je najvyšší vrchol, najvyšší bod 

planéty, iný cieľ, ako dosiahnuť maximum, nemá. A prakticky ihneď po 
dosiahnutí cieľa si určuje nový. Vyšší vrchol s oveľa ťažším výstupom, 

mnohými nástrahami. A len čo ho zdolá, príbeh sa začína odznova. Tohto 
horolezca nájdete aj v automobilovom priemysle. Nesie označenie 

Mercedes-Benz triedy S... Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

predstavujeme

6  HVIEZDY CIEST   02/2013

trieda s 2 final.indd 6trieda s 2 final.indd   6 5. 7. 2013 9:20:115. 7. 2013   9:20:11



 HVIEZDY CIEST   02/2013 7

M
isiu najluxusnejšej trie-

dy stuttgartského vý-

robcu nepochopí veľa 

ľudí. A nie je to ich chy-

ba, je to iba prirodzená 

ľudská reakcia. Človek hodnotí to, čo vidí, 

očami a vníma ostatnými zmyslami, a pre-

to sa veľmi rýchlo nechá pomýliť. Ich myseľ 

je pomýlená viditeľnými detailmi, na luxus-

ný interiér, na výkonné a prepĺňané agregá-

ty, majestátny zjav. Koncentrujú sa na čísla, 

na maximálny výkon, tie však ani zďaleka 

nedokumentujú to, čo trieda S reprezentu-

je. Nehovoria totiž o poslaní, o vierovyzna-

ní, o životnej fi lozofi i, ktorá nemá v auto-

mobilovom priemysle páru. Nik, skutočne 

nik si počas vyše storočnej histórie automo-

bilizmu netrúfol prevziať úlohu Mercede-

su-Benz. Iba jedno jediné auto na svete pri 

každom svojom predstavení ponúkne zo-

znam noviniek, ktoré sa zásadne začínajú 

slovom prvý...

NÁPADNÁ ELEGANCIA 
Ak chcete byť kritickí, máte na to šancu. 

Pozrite si všetky generácie triedy S a ukáž-

te na tú, ktorá na seba dizajnom upozorňo-

vala, ukážte na tú, ktorá chcela byť extrava-

gantná, vzhľadovo výnimočná. Nenájdete 

ani jednu. Pritom zároveň nenájdete niko-

ho, kto by na ulici nespoznal ktorúkoľvek 

generáciu, nenájdete nikoho, kto by sa za 

nimi neotočil, nenájdete nikoho, koho by 

trieda S na parkovisku nepritiahla k sebe. 

Odpoveď na toto tajomstvo nájdete v pred-

chádzajúcom odseku. Jednoducho trieda 

S bola odjakživa oveľa viac než len luxus-

ná limuzína. Preto sa pri pohľade na novú 

generáciu pozeráte na uhladenú luxusnú li-

muzínu, zvýraznené lemy blatníkov sú mi-

nulosťou, jedine línia bočných okien ostala 

zachovaná. Vyžaruje z nej pokoj i majestát, 

preto je pri jej opise iba veľmi ťažké hľadať 

správne synonymá na jej opis. A to aj na-

priek tomu, že každá nová generácia triedy 

S začína novú epochu automobilovej histó-

rie, prezentuje sa inteligentne bez zbytoč-

ných okázalostí. Jedinou výraznou črtou je 

jeden nepatrný fakt. Najnovšia generácia 

sa rozlúčila s érou žiaroviek a výbojok. Na-

stupuje doba svetelných diód, ktoré nájde-

te nielen na predných, ale aj zadných svet-

lometoch a podobne aj v interiéri. Vlastne 

vďaka nim sa najluxusnejšia limuzína iden-

tifi kuje aj v noci a vodič má k dispozícii 

„malý deň“ v jeho zornom poli.

ESENCIE LUXUSU
Estetika aj uhladenosť akosi patria do zo-

znamu prívlastkov v danej triede. Závan lu-
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xusu však zákonite sprevádzajú v danom 

prípade aj technické superlatívy, neodmys-

liteľná časť každého luxusného predmetu. 

Ako napríklad koefi cient aerodynamické-

ho odporu vzduchu. Trieda S sa v danom 

smere opäť umiestnila na samom vrchole 

luxusnej triedy. Odmenou za „hladké“ ob-

tekanie vzduchu okolo auta je nielen ove-

ľa nižšia hlučnosť, ale aj mimoriadne nízka 

hladina priemernej spotreby, ktorá sa s na-

rastajúcou rýchlosťou mení oveľa pomalšie. 

Zdanlivo nepodstatná vec opäť dokazuje až 

obsesívnu pozornosť konštruktérov na kaž-

dý detail. Nižšia spotreba a nižšie emisie to-

tiž zrkadlia zodpovednosť k životnému pro-

strediu aj v rámci luxusnej triedy, teda tam, 

kde to za normálnych okolností nik nežia-

da. A tento výsledok je o to cennejší, že ho 

dosahuje aj predĺžená verzia, ktorá mala 

tentoraz v rámci vývoja prednosť pred tak- 

zvanou „krátkou“, ktorá bola doteraz štan-

dardná.

A tam, kde sa to žiada, má zákazník k dis-

pozícii oveľa viac, než si trúfol žiadať. V da-

nom prípade si treba sadnúť na zadné se-

dadlá a vychutnať si všetko, čo si vychutnať 

môžete, vrátane možnosti, že vedenie auta 

prenecháte platenému šoférovi. Za všet-

ko hovorí označenie zadnej časti ako „First 

Class“, teda prvá trieda. V danom prípade 

sa vzadu ráta iba s dvoma pasažiermi a tí 

majú k dispozícii všetko, vrátane multikon-

túrnych nastaviteľných sedadiel s masážnou 

funkciou na báze horúcich lávových kame-

ňov. A zoznam možných splnených pria-

ní siaha až po takmer lôžkovú úpravu s do-

predu sklápateľným sedadlom spolujazdca. 

Samozrejmosťou je chladnička v stredo-

vej opierke, výsuvný konferenčný stolík 

a nechýbajú ani monitory v operadlách 

predných sedadiel. Samotné možnosti na 

individualizáciu auta v oblasti zadných pa-

sažierov presahujú predstavivosť mnohých 

bežných motoristov. Alebo si aspoň nemys-

lím, že ste niekedy nad vyhrievanými lakťo-

vými opierkami vôbec rozmýšľali. A pritom 

je prepychový komfort stále samozrejmos-

ťou, ktorý vníma každý ako prirodzenú sú-

časť najluxusnejšej triedy. Oveľa dôleži-

tejším prvkom sú technologické novinky, 

ktoré otvárajú novú kapitolu automobilovej 

histórie. Mercedes-Benz triedy S je technolo-

gickým prorokom, je predzvesťou všetkého, 

čo sa v najbližších desaťročiach dostane pod 

kapotu bežných automobilov.

ZA VOLANTOM
Akákoľvek anketa o aute snov medzi vo-

dičmi z povolania by sa zrejme skončila jed-

noznačným víťazstvom triedy S. A nielen 

medzi nimi, ale zrejme medzi všetkými vo-

dičmi, trieda S totiž zohľadňuje absolút-

ne všetky preferencie nielen bez ohľadu na 

vek, ale aj bez ohľadu na kontinent. Počas 

vývoja sa rôznych testov zúčastnili vodiči na 

celom svete. Cieľom bolo uspokojenie všet-

kých, tradičných vodičov so silnou väzbou 

na klasické ovládače a rovnako sa vývojoví 

pracovníci snažili uspokojiť aj mladšiu ge-

neráciu vodičov z Ázie, ktorá je hladná po 

najnovších technológiách. Sadnite si za vo-

lant a sedadlo si nastavíte poslepiačky, veď 
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jeho ovládače sú presne tam, kde ich maji-

teľ Mercedesu-Benz čaká.

Symbiózu moderných technológií a tra-

dičného vzhľadu reprezentujú dva mo-

nitory s vysokým rozlíšením a pomerom 

strán 8:3. Jeden z nich slúži na zobrazova-

nie klasických údajov relevantných pre vo-

diča a má aj klasický vzhľad, druhý slú-

ži pre Infotainment, klimatizáciu a všetky 

ostatné funkcie. Za príplatok máte k dis-

pozícii aktívny displej s rozdielnym zobra-

zovaním pre ľavú a pravú stranu. Inými 

slovami, pri pohľade spoza volantu vidíte 

navigáciu a spolujazdec môže pozerať fi lm. 

Tvary interiéru sú nádherne klasické. De-

centné línie interiéru mimoriadne účinne 

maskujú luxus najnovších technológií a ani 

si nevšimnete, že základná línia je prevza-

tá z aktuálneho modelu. Klavír ovládačov 

klimatizácie je k dispozícii pre tých, ktorí 

vyznávajú klasiku, ovládanie prostredníc-

tvom tlačidiel. Druhý „ostrov“ spínačov je 

umne ukrytý v opierke ovládača systému 

Command, kde sa nachádza desať tlačidiel, 

ktorých funkciu si vodič nastaví sám. Ak 

sa mu nechce, môže funkcie ovládať hlaso-

vými príkazmi, dokonca aj adresu do na-

vigácie môžete zadať na jeden pokus, v ka-

talógu tento prvok nájdete pod označením 

ONE SHOT, čiže jeden výstrel. Interiér je 

vo všetkých smeroch priestrannejší, pocí-

tia to všetci štyria pasažieri v oblasti ramien 

i hlavy. A okrem toho má atmosféru. Nie-

len tvarovú, ale aj vonnú, veď v rámci balí-

ka AIR BALLANCE s možnosťou šírenia 

rôznych vôní cez ventiláciu určujete aroma-

tickú tvár interiéru triedy S jedine vy!

INTELIGENTNÁ MÁGIA
Na začiatku každej technologickej novinky 

je predpoklad splnenia zdanlivo nesplniteľ-

nej úlohy. V rámci predstavenia predchá-

dzajúcej generácie sa šepkalo o zázračnom 

podvozku, ktorý by si prečítal vozovku do-

predu a nastavil tlmenie i pruženie na po-

žadované hodnoty v záujme maximálne-

ho komfortu. To všetko v zlomku sekundy. 

Realizácia tejto vízie nesie v prípade novej 

generácie označenie MAGIC RIDE CON-

TROL, pred uvedením tohto názvu nie-

sol podvozok označenie PRE SCAN. A to 

je presne to, čo systém robí. Systém dopre-

du skenuje vozovku a všetky prvky podvoz-

ka nastaví na aktuálny stav vozovky. Aj na 

Slovensku. Týka sa to však jedine osem-

valcových verzií, ostatné verzie majú v zá-

kladnom vyhotovení adaptívne tlmiče so 

vzduchovým podvozkom, takže akékoľvek 
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nerovnosti zhltne podvozok nenútene s ab-

solútnym prehľadom. A ani označenie spo-

mínaného podvozka ako Magic Body Con-

trol nie je vôbec náhodné.

PRO LIFE
Zabudnite na množstvo marketingových 

bezpečnostných prvkov, vývojovým pra-

covníkom ide o skutočnú bezpečnosť a re-

álne zníženie akýchkoľvek následkov neho-

dy. Trieda S pravidelne vytyčovala smer. 

Koncepcia PRE-SAFE znamenala novú 

epochu v predchádzaní následkov nehôd, 

na ktorom sa podieľal aj samotný automo-

bil. Otcovia tohto systému sa museli vrá-

tiť v čase pri skúmaní každej nehody. Infor-

mácie pre systém podávali najskôr snímače 

ABS a ESP, ktoré rozpoznali riziko blížia-

cej sa kolízie a nastavovali zádržné systémy 

v aute tak, aby sa cestujúci čo najmenej po-

ranili. Adaptívny tempomat pridal pomy-

selné tretie oko a začal prekážky vnímať 

oveľa skôr ako vodič, dokázal pripraviť brz-

dy a v kritických prípadoch aj čiastočne brz-

diť, takže vodič dotykom bŕzd iba vydával 

povel na zastavenie, zvyšok dokázal systém 

vykonať sám. Najnovší Mercedes-Benz trie-

dy S posunul úroveň systému PRE-SAFE 

do novej dimenzie. Do priestoru, v ktorom 

automobil sám, bez zásahu vodiča, dokáže 

zabrániť nehode, chodcov na ceste rozpo-

znáva do rýchlosti 50 km/h a dokáže pred 

nimi spoľahlivo zastaviť automobil. Systém 

PRE SAFE PLUS doslova vidí okolo celé-

ho auta a dokáže upozorňovať svojimi brz-

dovými svetlami vodičov idúcich za vami, 

ak to vodič predsa len ignoruje. Trieda S 

sama ubrzdí vozidlo, zabráni jeho „vystre-

leniu“ do predchádzajúceho vozidla a zní-

ži aj energiu prenesenú na pasažiera. A ešte 

predtým, než tak učiní, pripúta funkcia Im-

puls PRE-SAFE cestujúcich do sedadiel, 

takže ich nestrháva naspäť pyrotechnický 

napínač bezpečnostných pásov, čo elimi-

nuje aj zbytočné podliatiny na tele. Ironic-

ky povedané: zvyšuje komfort havárie. Bez-

pečnosť je v prípade triedy S postoj, navyše 

luxusný, lebo trieda S myslí na pasažierov 

aj vo chvíli ich maximálneho pohodlia. Aj 

v prípade lôžkovej úpravy je cestujúci chrá-

nený. Na zadných sedadlách sa nachádzajú 

airbagy v sedacej časti, ktoré zabránia pod-

kĺznutiu tela v prípade nehody a bezpeč-

nostné pásy sú nafukovacie, v katalógu ich 

identifi kujete podľa označenia airbag bez-

pečnostného pásu. Zámok bezpečnostného 

pásu pre pasažierov na zadných sedadlách 

je nielen výsuvný, ale aj podsvietený, tak-

že najmä pre staršie osoby je hľadanie jeho 

umiestnenia oveľa jednoduchšie.

OCHRANNÝ ŠTÍT
Snímače, stereokamery a všetky ostat-

né prvky bezpečnosti vytvárajú okolo trie-

dy S doslova bezpečnostný štít bez mŕtve-

ho uhla. Monitorovanie priestoru pred, za 

i po bokoch automobilu už nie je novinka, 

no luxusná limuzína k tomu pridáva množ-

stvo ďalších prvkov i funkcií. Novinkou je 

funkcia Cross Trafi c Assist, ktorá monito-

ruje križujúcu dopravu. Stereokamera nie-

len sleduje objekty, ale zároveň vyráta ich 

smer i pravdepodobnosť kolízie, pri mož-

nosti kolízie upozorňuje vodiča a v prípade 

jeho nereagovania začne autonómne brz-

diť. Do rýchlostného limitu v obciach, teda 

50 km/h, je automobil schopný bez zásahu 

vodiča zabrániť nehode. Identickú funkciu 

poskytuje aj v priamom smere a do spomí-

nanej rýchlosti rozpoznáva aj chodcov. To 
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je však iba zlomok bezpečnostných funkcií, 

hviezda na kapote sa díva ďaleko dopredu, 

v prípade protiidúcich vozidiel vracia auto-

mobil do svojho pruhu.

Svetovým unikátom je možnosť čiastoč-

ne autonómnej jazdy. Týka sa jazdy v do-

pravných zápchach. Systém DISTRONIC 

PLUS s asistentom riadenia a zastavova-

nie dokáže v prípade jazdy do 60 km/h pre-

brať namiesto vodiča jazdu. V danom prí-

pade nesleduje trieda S iba jazdné pruhy, 

ale jazdnú dráhu vyratúva aj podľa auta 

idúceho pred ním. Brzdenie, rozbiehanie sa 

a dokonca aj predbiehanie je plne v kom-

petencii vozidla. Samozrejme, iba v prípa-

de, že je susedný pruh voľný a predbiehací 

manéver bude bezpečný. Jazda v noci tak-

tiež dosiahla novú dimenziu. Infračervená 

kamera je doplnená termokamerou, ktorá 

jasne vyznačí živé objekty v blízkosti cesty, 

a ak ich dráha križuje dráhu auta, monitor 

pred vodičom sa automati cky prepne na 

funkciu zobrazenia nočného videnia, prí-

davné LED svetlomety ho prisvietia a vo-

dič ich môže rýchlejšie a účinnejšie identifi -

kovať. Snímanie únavy vodiča je po novom 

viacstupňové, citlivosť systému si vodič na-

staví sám a v prípade varovania pred úna-

vou automaticky vyznačí na monitore navi-

gácie najbližšie odpočívadlá.

EKOLOGICKÝ LUXUS
Zoznam luxusu a technológií však ešte 

ani v tejto časti nie je úplný. Špičková au-

diosústava s priestorovým zvukom Burme-

ister s ukrytým basovým reproduktorom 

Frontbass v prednej výstuhe je iba milou ex-

travaganciou, na ktorú nadväzuje extrém-

ne tuhá karoséria s hodnotami, ktoré sú v 

porovnaní s predchodcom takmer dvojná-

sobné. Alebo v prípade motorov je prvýkrát 

v histórii k dispozícii nielen benzínový S400 

HYBRID , ale aj naftový S 300 BlueTEC 

HYBRID, takže ak svojím luxusom chce-

te vyjadriť aj postoj k životnému prostrediu, 

máte možnosť. Vaším osobným benefi tom 

budú priemerné spotreby paliva na úrovni 

oveľa menších modelov. Prirodzene, všetky 

agregáty plnia normu Euro VI, ktorá ešte 

ani nevstúpila do platnosti! Ostatní sa môžu 

tešiť na maximálny výkon osemvalcových 

verzií a onedlho si prečítame technické úda-

je športových verzií AMG.

KONIEC A ZAČIATOK
Čo je na predchádzajúcich odsekoch naj-

úžasnejšie? Predsa fakt, že v útrobách vývo-

jového centra si vytyčujú nové ciele. Nové 

prvky vybavenia, nové bezpečnostné i kom-

fortné prvky v čase, keď široká odborná i la-

ická verejnosť sa iba začína zoznamovať 

s technológiami i možnosťami novej triedy, 

keď máme všetci iba nemiestne otvorené 

ústa a v očiach údiv. Spomeňte si na horo-

lezca z úvodu, opäť sa vydal hľadať ešte vyš-

ší vrchol. A príbeh sa začína odznova. 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
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P
okiaľ nie, tak poznáme 

na toto precítenie jedno-

duchý recept: posaďte sa 

do jedného z dvoch drav-

cov, ktoré vám v nasledu-

júcich riadkoch predstavíme. Prvé-

ho z nich - Mercedes-Benz triedy A 45 

AMG poháňa najsilnejší dvojlitrový sé-

riovo vyrábaný preplňovaný štvorval-

cový motor na svete (265 kW/360 k; 

450 Nm) tradične ručne zostavovaný 

jedným technikom.

MLADOSŤ A DYNAMIKA
O tom, že podobne ako nové Áčko, 

tak aj A 45 AMG je vozidlo určené hlav-

ne pre mladých a dynamických ľudí, kto-

rým je blízka fascinujúca športová diag-

nóza motorového vozidla, svedčí aj fakt, 

že motor zrýchli z 0 na 100 km/h za 

4,6 s. Využíva sériový variabilný systém 

pohonu všetkých kolies 4MATIC (zlade-

ný s 3-stupňovým ESP a asistentom ESP 

na dynamický prejazd zákrutami). Po-

trebnú dravosť a zároveň aj plynulosť ra-

denia mu dodáva aj športová prevodov-

ka AMG SPEEDSHIFT DCT, presnosť 

predstavujeme
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Trojcípe šelmy
Viete si predstaviť pocit, keď vám na strane jednej v koncoch prstov behajú 
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riadenia a agilnosť zabezpečuje pre A 45 

AMG aj elektromechanické športové pa-

rametrické riadenie AMG Dual Pinion 

so špecifi ckou, od rýchlosti vozidla závis-

lou podporou posilňovača a s konštant-

ným prevodom riadenia.

EMOTÍVNY DIZAJN
A 45 AMG útočí na svojich budúcich 

majiteľov aj cez emócie - čelnému pohľa-

du dominuje dynamická maska chladi-

ča AMG Twin blade a priečna výstuha 

v prednom spojleri AMG. Exkluzívnosť 

je výrobcom demonštrovaná v podobe 

športových sedadiel, s výraznou kom-

bináciou imitácie kože a mikrovlákien 

DINAMICA, zvýraznenými červený-

mi kontrastnými stehmi. Svoj výnimoč-

ný a noblesný charakter si zachováva aj 

multifunkčný športový volant s radiaci-

mi páčkami a AMG DRIVE UNIT. 
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Podobne ako pri modeli A 45 AMG 

sa hladina adrenalínu jazdca a jeho spo-

lujazdcov spení a dostane ,,do bodu 

varu“ aj počas jazdy druhým modelom, 

ktorým je Mercedes-Benz triedy CLA 45 

AMG.

Práve on sa môže hrdo pýšiť dvoma je-

dinečnými vlastnosťami, zakódovanými 

vo svojej DNA - mimoriadnym jazdným 

výkonom aj najvyššou hospodárnosťou.

Nové štvordverové vysokovýkonné 

kupé tak ponúka nezvyčajnú kombiná-

ciu fascinujúceho športového zážitku 

z jazdy, extravagantného dizajnu a naj-

vyššej individuality. Nakoniec, potvrdzu-

jú to už aj samotné technické hodnoty 

vozidla, ktoré s maximálnym výkonom 

265 kW (360 k) a maximálnym krútia-

cim momentom 450 Nm je nielen najsil-

nejším sériovo vyrábaným štvorvalcom 

na svete. Jeho preplňovaný motor využí-

vajúci systém priameho viacnásobného 

vstrekovania BlueDIRECT s usmerne-

ným lúčom spĺňa emisnú triedu EU 6 

a s celkovou spotrebou paliva 

6,9 l/100 km podľa NEJC spĺňa aj 

najvyššie požiadavky. 

ŠPORTOVÝ CHARAKTER
Štvordverové kupé strednej trie-

dy so systémom pohonu všetkých ko-

lies AMG 4MATIC zrýchli z 0 na 

100 km/h za 4,6 sekundy. A nielen to. 

Veľmi praktickou je aj športová pre-

vodovka AMG SPEEDSHIFT DCT, 

umožňujúca zmenu prevodových stup-

ňov bez prerušenia ťažnej sily. Prevo-

dovka s dvoma spojkami má sedem 

rýchlostných stupňov, tri jazdné progra-

my, funkciu medziplynu a RACE 

START. Exkluzívnou osobitnosťou je 

súhra systému pohonu všetkých kolies 

AMG 4MATIC s 3-stupňovým ESP 

a asistentom ESP na dynamický pre-

jazd zákrutami. Pomocou troch stupňov 

ESP vodič stlačením tlačidla môže in-

dividuálne meniť dynamiku vozidla po-

čas jazdy.

PRIRODZENÁ EMOTÍVNOSŤ
Z dvoch výrazných koncoviek športo-

vého výfuku AMG sa najmä pri prud-

kom zrýchlení šíri sonórny, fascinujúci 

zvuk motora. A to zďaleka nie je všetko 

predstavujeme
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– na želanie možno mať aj výfukovú sú-

stavu AMG Performance s výfukovou 

klapkou, s ktorou si pri zaťažení a počas 

radenia dá vychutnať ešte emotívnejší 

a výraznejší zvuk motora. Vzbudzuje tak 

prirodzené emócie, aké inak vyvolávajú 

len agregáty s viac ako štyrmi valcami.

NEZAMENITEĽNÝ DIZAJN
Fascinujúca kvalita, vyberané materi-

ály, dynamika a exkluzívnosť celkového 

dizajnu exteriéru a interiéru – to sú pre-

misy spĺňajúce očakávania aj toho najná-

ročnejšieho zákazníka. Spolu so športo-

vými proporciami je výrazná reč tvarov 

a  použitých interiérových materiálov 

tým, čo povyšuje toto štvordverové kupé 

už teraz medzi „nesmrteľné“ modely... 
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predstavujeme
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Rifl e a sako
Najdlhšie príbehy píšu na asfalt práve automobily typu kupé 
a kabriolet. A aj to je jeden z dôvodov, prečo spomínané verzie nikdy 
nezmiznú z ponuky Mercedesu-Benz. Po predstavení limuzíny triedy E 
sa zo vzhľadovej aj technologickej stránky osviežili aj modely kupé 
a kabriolet.  Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
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A
utomobilový klasiciz-

mus nájdete dnes už 

iba v troch kategóriách. 

V luxusných limuzínach 

a v tradičnej karosárskej 

verzii kupé, ku ktorej možno celkom 

logicky pripojiť aj otvorenú karosériu 

kabrioletu. Práve to boli verzie, ktoré 

sa úzko spájajú s prvopočiatkami auto-

mobilovej histórie. Silueta dvojdvero-

vého auta je pre mnohých tou najkraj-

šou, do akej možno nastupovať, a je 

jedinou, ktorá sa dá skutočne obdivo-

vať. Túto úzku skupinku ľudí neosloví-

te údajmi o úžitkových hodnotách auta 

ani variabilitou vnútorného priestoru. 

Vďaka Bohu, lebo to znamená, že stále 

existujú ľudia uprednostňujúci esteti-

ku, krásu i proporcie. A klasika v podo-

be kupé triedy E bude z optickej strán-

ky vždy pastva pre oči.

POINTA JE VPREDU
Najvýraznejšia zmena predných sve-

tiel naznačuje identickú zmenu vnú-

torností, aká prebehla aj v prípade se-

danu triedy E. Spoločný kryt predných 

svetlometov totiž ukrýva najmoder-

nejšiu osvetľovaciu techniku v podobe 

svetelných diód. Dôstojnou asistenciou 

obom predným svetlometom je nová 

maska chladiča s výraznou hviezdou 

a športovým predným nárazníkom. 

Mohutné nasávacie otvory v prednom 

nárazníku naznačujú kilowattový po-

tenciál. Zásady hviezdy na kapote však 

platia aj v prípade kupé triedy E. Špor-

tové prvky vyzerajú atraktívne, nie 

však rušivo. Takže pri pohľade zbo-

ku si môžete vychutnať obrysy dvoj-

dverového auta a obdivovať chýbajúci 

stredový stĺpik. Tento nenápadný, no 

o to efektnejší štylistický prvok je pria-

mym dôkazom umu karosárov. Povest-

ná tuhosť karosérie ostala zachovaná, 

a tým aj bezpečnosť pri náraze zboku. 

A nezmenila sa ani optika zadnej časti 

s rozšírenými zadnými blatníkmi, kto-
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ré vyžarujú potenciu kupé s pohonom 

zadných kolies. Decentnými zmenami 

prešla zadná časť, identifi kujete ju naj-

mä podľa zadných skupinových svetiel, 

ktoré majú trojstupňovú intenzitu zad-

ných brzdových svetiel v závislosti od 

vonkajších svetelných podmienok.

KLAME TELOM
To, čo sa navonok tvári iba ako dizaj-

nová úprava približujúca verziu kupé ak-

tuálnej triedy E, je v skutočnosti do po-

sledného detailu prepracovaný model. 

Aj v dvojdverovom vyhotovení si môže-

te dopriať absolútne všetky prvky, kto-

ré má k dispozícii sedan aj kombi. A to 

bolo nesmierne náročné. Stačila by vám 

chvíľa v spoločnosti vývojového pracov-

níka bezpečnostných a komfortných prv-

kov a pochopili by ste, čo znamená pre-

pojenie riadiacich jednotiek tak, aby ste 

mohli zákazníkovi ponúknuť kompletný 

zoznam komfortno-bezpečnostných prv-

kov. Navyše pod kapotou verzie kupé je 

oveľa menej priestoru, veď auto triedy E 

kupé má kratší rázvor. To je však pre vý-

vojových pracovníkov skôr výzva a po-

vinnosť dokázať to, než problém. Takže 

za volantom sa vodič môže spoliehať nie-

len na Collision Prevention Assist, ale aj 

systém DISTRONIC PLUS s asistentom 

riadenia, ktorý dokáže prevziať v istých 

momentoch vedenie vozidla namiesto 

vodiča. Konkrétne na diaľniciach a jedi-

nou povinnosťou pre vodiča je mať ruky 

na volante, o ostatné sa postará elektro-

nika. Systém BAS PLUS s asistentom 

križujúcej premávky rozpoznáva nielen 

križujúce vozidlá, ale aj chodcov vstu-

pujúcich na vozovku. V rámci systému 

PRE SAFE dokáže auto zabrániť kolízii 

s chodcom do rýchlosti 50 km/h. Úroveň 

ochrany však zahŕňa snímanie priesto-

ru za vozidlom a upozorňuje potenci-

álne vozidlá za ním na nebezpečenstvo 

nárazu preblikávaním brzdových sve-

tiel, asistent udržania jazdného pruhu 

monitoruje premávku v protismere a 

dokáže zabrániť prejazdu do protisme-

ru a asistent diaľkových svetiel dokáže 

poskytnúť maximum svetleného výko-

nu bez toho, aby ste oslepovali protiidú-

ceho jazdca a v prípade, že nemáte radi 

parkovanie, môžete parkovací manéver 

v celom rozsahu prenechať na vozidlo. 

Vrátane brzdenia, ak chcete parkovať 

sami, máte k dispozícii vtáčiu perspek-

tívu a do parkovacieho boxu zaparkuje-

te bezchybne. Bude to znieť pateticky, 

no karoséria každého modelu Merce-

des-Benz ukrýva maximum technológií, 

ktoré k danému dátumu môžete dostať. 

Bez ohľadu na veľkosť, kategóriu, prí-

padne druh vozidla.

POCITY A SKUTOČNOSŤ
Za volantom si všimnete presun voliča 

automatickej prevodovky na stĺpik ria-

denia, čo je praktické riešenie, ktoré po-

užívajú všetky ostatné modely vybavené 

automatickou prevodovkou. V stredovej 

konzole vám totiž pribudne o jeden od-

kladací priestor navyše a estetika interié-

ru sa tiež posunie na vyššiu úroveň. Naj-

mä ak máte ako zákazník voľnú ruku pri 

voľbe farebných kombinácií napríklad 

svetlej farby palubnej dosky s kontrast-

nou modrou deep-sea blue.

Chcete si Mercedes-Benz triedy E sku-

točne užiť? Nech sa páči, máte k dis-

pozícii výkonové spektrum v rozme-

dzí 125 kW/170 koní až po 300 kW/ 

408 koní verzie E500 Coupé. A to je zá-

roveň tajný favorit. Jednoducho klasické 

predstavujeme
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kupé s hviezdou na maske chladiča, kto-

ré reprezentuje všetko to, čo od Merce-

desu-Benz očakávate.

MENEJ JE VIAC
Život funguje jednoducho. V momente, 

keď sa niečoho vzdáte, dostávate v sku-

točnosti oveľa viac. Omnoho viac zážit-

ku, oveľa viac bezprostrednosti a väč-

šiu porciu radosti. Zabudnite na strechu, 

zabudnite na snahu po najvýkonnej-

šom modeli a zabudnite aj na istú mie-

ru ochrany, akú uzavreté auto ponúka. 

A na zozname „dostal som“ viacej vzdu-

chu, iné vnímanie okolia a pocit jemne 

obtekajúceho vzduchu, ktorý robí jazdu 

zvláštnou, pokojnejšou. Málokto totiž 

chápe význam otvorených automobi-

lov. Pointa je totiž v tom, že na zážitok 

nepotrebujete rýchlosť, rýchlostný li-

mit v obciach dodržíte radi, lebo prá-

ve to je rýchlosť pôžitku. Túto fi lozofi u 

chápu Francúzi, zvlášť tí, čo bývajú na 

brehu Stredozemného mora na Azúro-

vom pobreží. 

Miera užívania si jazdy s kabrioletom 

nie je v prípade Mercedesu-Benz trie-

dy E kabrio limitovaná zemepisnou po-

lohou, veď systém ako AIRCAP, ktorý 

usmerňuje prúdenie vzduchu nad kabí-

nou v závislosti od jej obsadenia, a AIR-

SCARF, ktorý ohrieva teplým vzduchom 

krčnú chrbticu pasažierom vpredu, ruší 

spomínané limity a poskytuje pohľad na 

hviezdne nebo aj tam, kde by ste za nor-

málnych okolností automobil s pláten-

nou strechou hľadali márne... 

 HVIEZDY CIEST   02/2013 19

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag

e coupe cabrio v1 final.indd 19e coupe cabrio v1 final.indd   19 5. 7. 2013 9:30:065. 7. 2013   9:30:06



L
enže samotná navigácia 

je už taká prepracovaná 

a taká presná, že odborní-

ci začali premýšľať, ako ju 

ešte lepšie využívať v diaľ-

kových truckoch. Teda poskytnúť vodi-

čom jej ďalšie možnosti na neznámych 

trasách. Konvenčné systémy neboli 

schopné rýchlo rozlišovať sklon cesty, 

no predvídateľné riadenie celého hna-

cieho ústrojenstva to pomocou navigá-

cie už dokáže. 

V auguste minulého roku Mercedes-

-Benz uviedol Predvídateľný systém tem-

pomatu, s mapami cestných sietí v 3D, 

pričom GPS určuje iba presnú polohu. 

V stúpaniach navigácia poskytuje pres-

nosť 0,5 metra na 100 metrov dĺžky trate. 

Systém sleduje topografi cké údaje s časo-

vým predstihom, aby sa zabezpečila naj-

vhodnejšia rýchlosť jazdy podľa terénu.

Mercedes-Benz tento asistenčný sys-

tém uviedol ako prvý na svete. Jeho ria-

diaci systém rýchlosti jazdy vozidla 

je integrovaný do hnacieho systému. 

V truckoch Frieghtliner v USA sa naj-

skôr overoval starší, oveľa nepresnejší 

systém prediktívneho tempomatu. Jeho 

novú verziu Daimler uviedol ako Pre-

diktívny tempomat trate podľa geode-

tických údajov z GPS. Teraz už počas 

jazdy vie v predstihu určiť nasledujúce 

stúpanie či klesanie cesty. Osvedčil sa aj 

ako šetrič paliva. Actros 1845 BlueTec 

s plným zaťažením má s ním o 5 % niž-

šiu priemernú spotrebu ako bez neho.

PREDVÍDATEĽNÝ TEMPOMAT
Nie je tajomstvom profesionálnych 

vodičov, že pred vrcholom stúpania sťa-

hujú nohu z pedála akcelerácie a zvy-

šok trate cez vrchol vozidlo nechajú pre-

chádzať zotrvačnosťou. Šetrí sa palivo 

a pritom sa takmer nepredĺži čas jazdy. 

Lenže tento poznatok sa nenapĺňa pri 

technológie
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Predvídateľný 
tempomat
Prínos navigačných systémov je obrovský. Motoristom šetria čas i palivo. 
Pre kamionistov sú to už prepotrebné zariadenia, ktoré v prípade blúdenia 
likvidujú otáčanie súprav v tiesnených priestoroch.  Text: Stano Cvengroš / Foto: DAILMER AG

ppc.indd 20ppc.indd   20 5. 7. 2013 9:32:205. 7. 2013   9:32:20



zapnutom štandardnom tempomate. 

Ďalšou skúsenosťou profi  vodičov je, 

že musia mať dostatočnú rýchlosť ešte 

pred koncom klesania. Ušetrí to ďalšie 

preradenie na nižší stupeň počas stú-

pania. Súčasne znižuje spotrebu a čas 

jazdy. A práve toto chýbalo štandardné-

mu tempomatu. 

Najlepší z vodičov mysleli vždy ekologic-

ky a v stúpaní držali pedál akcelerácie úpl-

ne stlačený pri podlahe, až kým kinetická 

energia vozidla dokázala prejsť už s uvoľ-

neným pedálom vrchol stúpania až na na-

sledujúce klesanie. 

Po niekoľkých hodinách jazdy v nároč-

nom geografi ckom prostredí vodiča zmáha 

únava a už nesleduje s dôkladnou presnos-

ťou profi l trate tak ako na začiatku jazdy. 

Necháva truck pokračovať v jazde iba so 

štandardným programom tempomatu.

Pri predvídateľnom riadení hnacieho 

systému trucku sa doprava stáva účinnej-

šou a hospodárnejšou. Systém perfektne 

v predstihu spozná, kedy nasleduje stúpa-

nie či klesanie a podľa toho upraví spôsob 

jazdy, aby bol čo najefektívnejší a najeko-

nomickejší. Systém pokrýva cesty Euró-

py na 95 %. Chýba len ruská časť Euró-

py a Turecko. Polohu trucku na sieti ciest 

presne určuje podľa údajov GPS. Riadia-

ci systém presne udržuje vozidlo v rýchlost-

nom intervale nastavenom vodičom, ktorý 

mu umožní napríklad zvýšiť rýchlosť pred 

stúpaním alebo na konci klesania tak, aby 

dosiahol vyššiu kinetickú energiu do nasle-

dujúceho stúpania. Naopak, pri klesaniach 

zníži krútiaci moment motora tak, aby sa 

dosahovala nulová spotreba a vozidlo v da-

nom rozsahu nechá voľne rolovať. Neza-

sahuje iba do preraďovania stupňov, ale aj 

do zmeny otáčok motora na danom pre-

vodovom stupni a teda rýchlosti v závis-

losti od topografi e nasledujúceho úseku 

cesty. Tú rozoznáva s predstihom zhru-

ba dvoch kilometrov a podľa nej riadi celý 

hnací systém vozidla. Preto by sme ho ani 

nemali nazývať tempomat, ale ako predví-

davú kontrolou celého hnacieho systému. 

Pretože v tom spočívajú jeho mimoriadne 

vlastnosti. Systém berie údaje okrem polo-

hy podľa GPS ešte aj z hmotnosti vozidla, 

jeho rýchlosti jazdy, konfi gurácie prevodo-

vých stupňov a okamžitého odberu krútia-

ceho momentu. 

PRAKTICKÁ JAZDA
V tomto systéme sa na preraďovanie 

prevodových stupňov po prvý raz uplat-

nil systém GPS. Mali sme napokon mož-

nosť vyskúšať si ho v truckoch Antos s pl-

ným zaťažením na zaujímavom horskom 

okruhu so stúpaniami, klesaniami, plo-

chým zákrutovitým terénom, na autostrá-

de i na cestách prvej triedy. Samozrejme, 

prvý okruh sme jazdili s pripomienkami 

skúseného spolujazdca. Ďalšie okruhy sme 

už jazdili podľa vlastného uváženia a dari-

lo sa nám. Spotreba bola naozaj priaznivá, 

systém perfektne fungoval a prispôsoboval 

jazdu predvídavému sledovaniu trasy. Na 

klesaniach kontroloval nastavenú rýchlosť 

jazdy v malom rozsahu jej zmeny v jej zvy-

šovaní a znižovaní, podľa okolností a po-

vahy trate. Nemohli sme uveriť, s akou 

ľahkosťou predvídavý systém topografi e 

udeľoval príkazy a sám menil prevodové 

stupne, ak si cesta vyžadovala ich prerade-

nie nahor alebo nadol. 

Kontrolou topografi e cesty si vopred vy-

berá údaje zo satelitného navigačného sys-

tému a určuje motoru, ako má zvyšovať či 

znižovať výkon, kde má odpojiť pohon ko-

lies a využívať tzv. rolling (jazdu zotrvač-

nosťou či na voľný chod motora), a tak za-

bezpečovať čo najnižšiu spotrebu. Takže 

vodič sa venuje iba riadeniu a všetko ostat-

né nechá na elektronické technológie.

Zhruba päť hodín trvali jazdy s rôznou 

konfi guráciou nadstavieb vozidiel truckov 

Antos a za ten čas sme sa naučili systém 

ovládať a programovať. Bola to ďalšia skú-

senosť, ako ľahšie dosahovať minimálnu 

spotrebu paliva. Päťpercentná úspora pri 

najazdení 150 000 km za rok už predstavu-

je poriadnu sumu. Takže sa vyplatí pripla-

tiť si za Prediktívny systém hnacieho sys-

tému Actrosa 1845 BlueTec 6 či Antosa 

(1 700 eur), ktorý na diaľkových trasách na-

ozaj ušetrí množstvo paliva, najmä pri jaz-

de v horských oblastiach. Ale rovnako i na 

plochých rovinatých cestách. Návratnosť 

investície je vlastne do pol roka. 
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Svoj voľný čas venuje cestovaniu, svojim najbližším a fi rme, ktorú riadi. 
V skutočnosti je však tento 35-ročný slobodný a bezdetný manažér väčšinu 
času v práci, ktorá ho natoľko fascinuje a posúva vpred, že ju berie ako určitý 
druh aktívneho relaxu. Jeho vášňou sú historické vozidlá a aj preto pracuje 
na získaní svojho prvého veterána - mercedesu ,,Pagody“.  Riaditeľ 
spoločnosti Motor-Car Prešov – Ondrej Šintal... Text: Peter Škorňa /  Foto: Marcel Tribus, Peter Škorňa

O
d riaditeľa spoločnos-
ti zastupujúcej vo-
zidlá Mercedes-Benz 
sa očakáva, že k nim 
bude mať pozitívny 

vzťah a nebude tvrdohlavo a na-
truc jazdiť na čomsi inom...

No, nie je to povinné, ale opak si 

naozaj predstaviť neviem... Tiež by 

ma prekvapilo, že by niekto chcel pre-

dávať a komunikovať niečo, k čomu 

nemá osobný a najmä citový vzťah. 

Pretože nie všetko je len o peniazoch 

a ambíciách. Sú veci, a značka Mer-

cedes-Benz takou je, ktoré sú také vý-

nimočné, že majú svoju nezameniteľ-

nú atmosféru, charizmu. Ja som svoj 

prvý Mercedes-Benz - konkrétne E 

211 mal pomerne neskoro – až v roku 

2003, skúsenosť s ním mám už od út-

leho detstva. Táto značka je akousi 

našou rodinnou diagnózou. Dokon-

ca keď k nám v 80. rokoch prišla rodi-

na na návštevu na v Rakúsku požiča-

nom mercedese 123 ,,Piano“, bol som 

z tohto vozidla taký hotový, že som 

doňho vošiel, a keď ma z neho neve-

deli dostať, nakoniec som v ňom spia-

ci strávil celú noc. Aj preto, hoci som 

predtým pôsobil v rámci rodinných fi -

riem zameraných na iný predmet pod-

nikania, vnímam svoje súčasné pô-

sobenie v spoločnosti ako poslanie 

a realizáciu detského sna.

Napriek tomu, že nie ste dlho v po-
zícii riaditeľa, zaujíma ma, s akými 
ambíciami a cieľmi ste do vašej po-
zície šli a do akej miery sa vám ich 
darí realizovať...

S určitými zmenami som začal už 

pred tromi rokmi, keď som v prešov-

skom Motor-Care nastúpil na pozíciu 

vedúceho popredajných služieb. Viete, 

som presvedčený, že s motorovými vo-

zidlami a klientmi je to presne tak ako 

so vzťahom dvoch ľudí. Najskôr pre-

skočí vzájomná iskra, sympatie, očare-

nie. Čo je však pre trvácnosť a kvalitu 

vzťahu ako takého dôležité a doslo-

va kľúčové, je následné spolužitie, vzá-

jomná spokojnosť a promptné riešenie 

akýchkoľvek vzniknutých situácií. Pre-

nesené do našej motoristickej termino-

lógie – sympatiou ku konkrétnemu vo-

zidlu a jeho následnou kúpou sa vzťah 

nekončí, ale naopak. Spolunažívanie 

klienta a predajcu sa len začína.

Chcete naznačiť, že dovtedy bola 
starostlivosť o klientov nedosta-
točná?

To nie, ale vždy sa dajú určité veci 

zmeniť, zlepšiť a aktualizovať tak, aby 

boli v čo najväčšej miere ušité kliento-

vi na mieru. Vzťah – a to akýkoľvek – 

nesmie stagnovať, nemôžete sa zmie-

riť s tým, že všetko je dobré tak, ako 

je, a nič iné a nové už nevymyslíte. 

My s kolegami sme prišli nielen s via-

cerými systémovými zmenami najmä 

v oblasti zlepšenia viacerých aj nad-

štandardných služieb a predovšetkým 

kvality, rýchlosti a promptnosti servi-

su. Zároveň sme posilnili aj emotív-

ny moment – naše vynovené moderné 

prijímacie priestory servisu s oddele-

nou klientskou zónou vytvorili vhod-

nú platformu na to, aby sa klient, ktorý 

k nám príde do servisu, mohol do mo-

mentu, kým u nás je, cítiť naozaj kom-

fortne a príjemne. 

Vidíte už aj nejaké reálne výsledky?
Samozrejme. Cítime to nielen na 

zvýšení objemu nových klientov, kto-

rí dovtedy navštevovali iných predaj-

cov – často aj iných značiek, ale najmä 

v zlepšení vzťahu a zvýšení samotnej 

lojality medzi našimi zákazníkmi na 

strane jednej a predajno-servisnými 

službami na strane druhej. 

Predsa len – prešovské zastúpe-
nie značky Mercedes-Benz má „pod 
palcom“ síce najväčší región, ale 

Emócie 
a túžby
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v dnešných neľahkých ekonomic-
kých časoch aj región s pomerne 
veľkými najmä sociálnymi  problé-
mami. Vám sa však aj napriek tomu 
darí. Čím to je?

V prvom rade nemôžete zabúdať na 

to, že fi rmu tvoria ľudia. Na nich stojí, 

rastie a aj padá akákoľvek fi rma – nech 

sa volá akokoľvek pekne a vzneše-

ne. Práve oni sú v prvej „bojovej“ línii 

v kontakte so zákazníkmi, oni vytvára-

jú spokojnosť klientov so službami, oni 

sú tými, od ktorých závisí celá atmosfé-

ra, ktorá vládne vo fi rme. A tiež – kto-

rú klient pocíti, len čo prejde k nám 

cez prah dverí. Som hrdý na to, že mô-

žem konštatovať, že u nás takmer nie 

je fl uktuácia ani zamestnancov a ani 

klientov. Skôr naopak. Táto devíza sa 

následne prejavuje v našej stabilnej po-

zícii na trhu - predovšetkým v obdo-

biach, keď sú ekonomické dosahy na 

všetkých podnikateľov oveľa tvrdšie 

a ťažšie.

Existuje podľa vás nejaký univer-
zálny recept, ako získať kvalitných 
a stabilných spolupracovníkov?

Univerzálny neexistuje. Môžem však 

hovoriť o skúsenosti. Naša spoločnosť 

už dlhodobo spolupracuje s učilišťami 

a so strednými školami nášho regiónu.  

Priamo v našom areáli sme pre nich 

skvalitnili podmienky na výučbu: zria-

dili sme im špeciálnu šatňu a aj špe-

ciálnu študovňu. Vidíme, že chlapci 

k nám chodia radi. To sa následne od-

ráža aj v ich zvýšenom  záujme o prá-

cu u nás po skončení školy. My si ná-

sledne môžeme vyberať a vychovávať 

tých najlepších z nich. Pokiaľ ide o ma-

nažérske pozície, ja osobne dosť dbám 

na dobré odporúčania a na to, že daný 

človek je už zamestnaný a má za sebou 

aj konkrétne výsledky.

Modernizáciou servisného stredis-
ka sa zrejme vaše najbližšie „budo-
vateľské“ ciele nekončia...

V rámci novovytvoreného servisné-

ho zázemia pokračujeme v jeho do-

vybavovaní moderným náradím a za-

riadeniami. Dokončili sme aj olejové 

a odpadové hospodárstvo. Momentál-

ne sa zameriavame na predaj a jeho 

zmeny, nakoľko tým, že v rámci spo-

ločnosti okrem mercedesov zastupuje-

me aj dve ďalšie nákladné značky, mu-

síme spĺňať vysoké nároky a technické 

špecifi kácie a nadštandardy, ktoré si 

vyžadujú. Zároveň rozbiehame servis 

prívesov a návesov, pričom v blízkej 

budúcnosti spustíme overovanie a ser-

vis tachografov. Rast našej spoločnosti 

a aj jej potenciál vidím najmä vo sfére 

nákladnej a tiež aj autobusovej dopra-

vy. Znamená to, že budeme rozširo-

vať výstavné a predajné plochy, ako 

aj priestor showroomu vozidiel Mer-

cedes-Benz, kde vznikne nielen nové 

miesto na odovzdávanie zakúpených 

vozidiel, ale zväčší sa aj výstavná plo-

cha a pribudne aj malá kaviarnička 

s detským kútikom. Robíme teda maxi-

mum pre to, aby mal náš klient zabez-

pečený čo najväčší komfort a pohodlie. 

Tak, ako sa to na prémiovú značku, 

ktorou Mercedes-Benz je, patrí.

Na čo ste ako riaditeľ obzvlášť 
hrdý?

Predovšetkým na veľmi slušne 

zvládnuté popredajné služby. Ich vý-

sledkom je, že k nám chodia zákazní-

ci nielen z okolia Prešova, ale aj zvyš-

ného východoslovenského regiónu, 

máme klientov aj zo stredného Slo-

venska a dokonca sa nájdu aj zákaz-

níci zo západného Slovenska. Viete, 

my sme stavili nielen na kvalitné po-

predajné služby, ale aj na emócie. Pré-

miový segment totiž nie je len o  ra-

cionálnom zmýšľaní a uvažovaní, ale 

v prvom rade o emóciách. Pri ňom 

klient nerozmýšľa, či si kúpi gumo-

vé rohože pod nohy za dve alebo tri 

eurá za kus, alebo či k svojmu vozid-

lu na úkor nepozinkovaných plechov 

dostane zdarma ako bonus zánovnú 

čínsku šálku s nalepeným neidentifi -

kovateľným egyptským motívom. Pri 

našej značke ide o emócie a splnenie 

túžob. Aj preto v rámci našej prešov-

skej spoločnosti ponúkame klientom 

určitý nadštandard v podobe emócií 

z offroadových jázd na mercedesoch 

na jar, počas jesene a v zime - v ex-

trémnejších podmienkach, v blate, vo 

vode či v snehu. Práve tento spôsob 

komunikácie s klientom sa nám uka-

zuje ako kľúčový, čoho dôkazom je aj 

čoraz väčšie zastúpenie dám - zákazní-

čok - na takýchto jazdách.  

Sympatiou ku konkrétnemu 
vozidlu a jeho následnou kúpou
sa vzťah nekončí, ale naopak
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Trieda C a GLK bez navýšenia
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Voliteľná výbava v cene vozidla 

2 200 € s DPH

Využite možnosť fi nancovať svoj Mercedes-Benz triedy C a GLK 
bez navýšenia a s voliteľnou výbavou vo výške 2 200 € s DPH. 
Pri triede C si za cenu sedanu môžete vybrať pri rovnakej motorizácii 
aj vyhotovenie kombi a kupé, čím ušetríte ďaších až do 2 500 € s DPH.

C 180
Cenníková cena 32 310,00 €

Finančný lízing 36 mesiacov

1. splátka 33,33 % 
(splatná pri podpise zmluvy)

10 770,00 €

2. splátka (po 12 mesiacoch) 10 770,00 €

3. splátka (po 24 mesiacoch) 10 770,00 €

Spracovateľský poplatok 0,00 €

Odkupná cena 36,00 €
Údaje určené spotrebiteľom: RPMN: 0,11; fi xný úrok p. a.: 0,00 %; celková výška spotrebiteľského 
úveru vrátane akontácie: 32 310,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 36; celková suma hradená 
spotrebiteľom: 32 346,00 €.  

GLK 220 CDI 4MATIC
Cenníková cena 43 740,00 €

Finančný lízing 36 mesiacov

1. splátka 33,33 % 
(splatná pri podpise zmluvy)

14 580,00 €

2. splátka (po 12 mesiacoch) 14 580,00 €

3. splátka (po 24 mesiacoch) 14 580,00 €

Spracovateľský poplatok 0,00 €

Odkupná cena 36,00 €
Údaje určené spotrebiteľom: RPMN: 0,08; fi xný úrok p. a.: 0,00 %; celková výška spotrebiteľského 
úveru vrátane akontácie: 43 740,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 36; celková suma hradená 
spotrebiteľom: 43 776,00 €.   

Všetky sumy sú uvedené vrátane DPH. V cene vozidla je zahrnuté havarijné a povinné zmluvné poistenie Mercedes-Benz v spoločnosti Allianz – Slovenská poistovňa, a. s.,
počas 3 rokov, ako aj údržba a ošetrenie (práca a predpísané náplne) počas 6 rokov alebo do 160 000 km. Zvýhodnenie platí do 30. septembra 2013.  

Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel.: 02/49 29 44 44, info@mercedes-benz.sk
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s. r. o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, tel.: 02/49 29 46 00, infosk@daimler.com

www.mercedes-benz.sk
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Najúspešnejší 
van Spomedzi úžitkových vozidiel vany do celkovej 

hmotnosti 3,5 tony sú celkom iste v Európe 
najpredávanejšie vozidlá. V roku 1995 medzi ne 
pribudlo úplne nové vozidlo z koncernu Daimler 
AG, z divízie Mercedes-Benz, s pomenovaním 
Sprinter. V súčasnosti pribudla jeho ďalšia nová 
verzia – 3. generácie.  Text: Stano Cvengroš / Foto: DAILMER AG
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P
odobne ako dva predchádza-

júce, aj nový Sprinter je plný 

inovácií a najmä presviedča 

piatimi novými bezpečnostný-

mi systémami, že je opäť na 

čele súčasne vyrábaných vanov. Stal sa 

z nich prvým s motorom spĺňajúcim eko-

logickú normu Euro 6, pričom dosahu-

je výnimočne nízku spotrebu paliva iba 

6,3 l/100 km, ktorou sa stal najhospodár-

nejším vo svojej triede.

Podobne aj štandardne montované bez-

pečnostné technológie, asistenčné systémy 

vodičov, predstavujú svetové prvenstvo 

v segmente dodávkových automobilov. 

Sprintery majú odteraz štandardne asis-

tenta na bočný vietor, asistenta prevencie 

kolízie, asistenta proti predbiehajúcemu 

vozidlu, ktoré nevidieť v bočných zrkad-

lách, asistenta diaľkových svetiel a asisten-

ta udržiavania vozidla v jazdnom pruhu. 

Všetko sú to mimoriadne dobrí pomoc-

níci, ktorí pomôžu zabrániť mnohým 

dopravným nehodám. Technológiou 

BlueTEC a technológiou SCR so vstreko-

vaním močoviny AdBlue do sekcie výfu-

ku (Euro 6)  sa výrazne znížil obsah oxi-

dov dusíka (Nox) až o 80 % na 0,4 g/kWh, 

množstvo uhľovodíkov (THC)  sa znížilo 

o 70 % na  0,13 g/kWh a častíc (sadzí) vo 

výfukových plynoch je menej o 50 %. Emi-

sie CO2 predstavujú iba 168 g/km, čo 

možno porovnať s motormi špičkových 

osobných automobilov. Motory Sprin-

terov sú štvor- alebo šesťvalcové vzne-

tové s výkonmi v rozsahu 70 kW (95 k) 

až 140 kW (190 k). Navyše je tu alterna-

tíva k dieselovým motorom aj benzíno-

vý prepĺňaný štvorvalec s priamym vstre-

kovaním paliva so zdvihovým objemom 

valcov 1,8 l, ktorého výkon je 115 kW 

(156 k). Ale existuje už aj jeho plynový va-

riant s identickým výkonom. Vývojári pri-

pravili pre Sprinter aj novú šesťstupňovú 

manuálnu ECO prevodovku alebo se-

demstupňovú automatickú 7G-TRONIC 

Plus s meničom krútiaceho momentu. Ide 

o jedinú prevodovku takéhoto typu, ktorá 

sa montuje do vanov. Navyše je ešte dopl-

nená rýchlo pôsobiacim systémom štart/

stop, tiež prvým v tomto segmente vozi-

diel. Dostal ešte údržbový ASSYST počí-

tač, ktorý pomáha predĺžiť interval veľkej 

údržby vozidla až na 60 000 km. 

EXTERIÉROVÉ ZMENY
Nový Sprinter dostal zvláštny výraz. Zá-

kladná pôvodná línia mu zostala, ale mas-

ka chladiča je mierne kolmejšia a typicky 

mercedesovská mriežka má pôvabné zo-
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šikmenie, podobné ako má van Citan. Re-

fl ektory majú ostrejšie kontúry a ich kryt 

sa delí na viacero segmentov. Nová kapo-

ta je trochu vyššia, čím sa zlepšila ochrana 

chodcov. Vzadu sú charakteristické dvoj-

komorové koncové svetlá.

Sedadlá dostali nové pohodlné poťa-

hy, volant sa veľmi dobre drží, ruky sa na 

ňom nekĺžu a veniec je príjemne hrubý. 

Rádio novej generácie s Bluetooth rozhra-

ním dopĺňa obrazovka navigačného systé-

mu Becker MAP PILOT.

Že Sprinter nebude poruchový auto-

mobil, o to sa zaslúžili milióny kilomet-

rov, ktoré najazdili prototypy. Vo vytrva-

lostných testoch najazdili osem miliónov 

kilometrov. Navyše, výrobca ponúkol 

niekoľko vozidiel spoľahlivým zákazní-

kom, ktorí tiež vyskúšali vlastnosti nových 

Sprinterov v praktickej prevádzke.

Nová generácia vanov Mercedes-Benz 

Sprinter sa dala objednávať od 1. júna toh-

to roku, s dodacou lehotou v septembri.

MOTORY BLUETEC
Ide o štvorvalcové motory OM 651 so 

zdvihovým objemom 2,15 l s priemerom 

valcov 83 mm a zdvihom piestov 99 mm 

so štyrmi ventilmi na valec s rozvodom 

2xOHC. Vstrekovanie paliva common 

rail s maximálnym tlakom v magnetic-

kých sedemotvorových vstrekovačoch do-

sahuje 1 800 barov s prepĺňaním valcov 

dvojstupňovým turbodúchadlom.

Šesťvalcové motory V6OM 642 majú 

zdvihový objem 3,0 l (83 x 92 mm) s kľu-

kovou komoru odliatou z ľahkých zliatin 

s vyvažovacím hriadeľom, majú extrémne 

hladký chod aj zásluhou piezoelektrické-

ho vstrekovania paliva common rail 

s osemotvorovými vstrekovačmi.

VÝROBA SPRINTEROV
Ročne sa v Düsseldorfe v továrni 

Daimler AG vyrobí okolo 150 000 vanov, 

teda zhruba 700 vanov za deň počas troj-

zmennej prevádzky. V minulom roku 

Daimler investoval do modernizácie to-

várne 36 miliónov eur. Vozidlá majú roz-

dielne dĺžky, výšky, usporiadanie dverí, 

hmotnostné kategórie, pravostranné ale-

bo ľavostranné riadenie a v tom všetkom 

ešte asi 1 000 ďalších možností základ-

ných kombinácií.

Pri výrobe sa venuje veľká pozornosť 

antikoróznej úprave všetkých karosár-

skych dielcov. V prvom rade ide o kata-

foréznu ochranu a samotný nastriekavací 

proces pozostáva zo zinkového fosfátova-

nia a piatich ďalších vrstiev so zrnitosťou 

80 tisícin mm. Celkom sa na povrchovú 

úpravu Sprinterov použije 17,4 kg rozlič-

ných materiálov a takto chránená plocha 

predstavuje 95 m2. 

Pri skompletovávaní vanov je doved-

na 197 krokov a na každý van sa použije 

okolo 14 000 súčiastok. Materiály a rôzne 

komponenty sa dovážajú od 600 subdodá-

vateľov, ktoré dopravuje denne 280 truc-

kov a ich celková hmotnosť je 2 850 ton.

SPRINTER 
 NAJÚSPEŠNEJŠÍ VAN

Sprinter sa zrodil v roku 1995 ako mo-

derný, výkonný a bezpečný van, ktorý sa 

stal najlepším vo svojej triede počas 20 ro-

kov výroby. V roku 2000  dostal výrazné 

zmeny tvaru, v roku 2002  ho štandardne 

začali vybavovať systémom ESP. V roku 

2006 prišiel úplne nový Sprinter a v roku 

2009 dostal nové štvorvalcové motory a 

ECO Gear šesťstupňové prevodovky. Vla-

ni dostal adaptívny tempomat a novú au-

tomatickú prevodovku. Tak sa stal Sprin-

ter najmodernejším a najbezpečnejším 

vanom svojho sektoru na svete. 

predstavujeme
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O
bjednávky by sa mohli 

začať prijímať už na je-

seň. Po spustení sériovej 

výroby sa s jeho uvede-

ním na trh, pravdepo-

dobne najskôr v USA, počíta na jar 

v roku 2014. Označenie Electric Drive 

prislúcha všetkým osobným vozidlám 

na akumulátorový elektrický pohon 

značky s hviezdou, vrátane vyhotove-

ní AMG, ako aj smartov. Medzi naj-

novšie prírastky do tejto rodiny patria 

sériové: kupé SLS AMG Electric 

Drive a smart BRABUS 

Electric Drive. Koncept 

B-Class Electric Dri-

ve poháňa elek-

tromotor (pred-

bežne 100 kW, 

310 Nm; mož-

ný dojazd do 200 km), ktorého ústro-

jenstvo poskytuje vozidlu okamžitú re-

akciu a zrýchlenie na 60 km/h asi za 

10 sekúnd. Na nabíjanie vozidla je 

vhodná štandardná zásuvka 230 V. Na 

rýchle sa používa silnoprúdová prípoj-

ka 400 V. B-Class Electric 

Drive poskytu-

je kom-

fortnú jazdu na každodenné i rodin-

né využitie. Nelíši sa tak od modelov 

triedy B s klasickým pohonom. Vďa-

ka tomu, že výkonný lítiovo-ióno-

vý akumulátor má umiestnený pod 

podlahou pred zadnou nápra-

vou (v tzv. priestore Ener-

gy Space), si koncept tiež 

zachováva i rovnako 

veľkorysý a variabil-

ný vnútorný priestor 

(a zároveň si aj zlepšu-

je ťažisko). V alterna-

tívnych a ekologických 

pohonoch priekopnícka 

trieda B značky Merce-

des-Benz ponúka i pohon 

na palivové články. 

Premiérová 
B Electric Drive
Progresívna trieda B predstavuje alternatívne 
jednotky už od svojho uvedenia v roku 2011. 
Prvýkrát na autosalóne v Paríži a neskôr v New 
Yorku sa predstavil Mercedes-Benz triedy B 
na elektrický pohon s akumulátormi označený 
ako Electric Drive.  Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMER AG
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Turecká anabáza 
V rámci štvorročného medzinárodného projektu, zameraného 
na  štúdium tektonickej a paleoklimatickej histórie Centrálnej 
Anatólie v Turecku, sa slovenský tím ako jeden z jedenástich 
tímov zúčastnil viacerých náročných ciest do tejto 
euroázijskej krajiny. Spoľahlivými spoločníkmi 
na cestách  počas celého výskumu im boli 
vozidlá Mercedes-Benz...
Text: Peter Škorňa /
Foto: Peter Škorňa, VAMP tím
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V 
rám-
ci pro-
jektu, 
fi nan-
cova-

ného prostredníctvom 
Agentúry APVV a Eu-
rópskej  nadácie pre 
vedu so sídlom v Štras-
burgu, bol pod vede-

ním RNDr. Marianny Kováčovej, PhD., 
z Katedry geológie a paleontológie Prí-
rodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
v rokoch 2008 až 2012 riešený projekt, 
ktorého hlavným cieľom bolo v spolu-
práci s domácimi geológmi preskúmať 
lokality pozdĺž severoanatolskej (pozdĺž 
Pontských vrchov) a južnoanatolskej 
(pohorie Taurus) zlomovej línie, ako aj 
iné významné oblasti naprieč Anatóliou 
od Čierneho mora až po  Stredozem-
né more a pomocou paleontologických 
a geologických metód určiť vek hornín, 
ktorý je kľúčový pre pochopenie tekto-
nických procesov v tejto oblasti“ – pri-

bližuje dôvod ciest do Turecka Michal 

Poljak, pracovník Katedry antropológie 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratisla-

ve. Ako ďalej pokračoval, slovenský tím 

tvorili paleontológovia, ktorí systema-

tickým zberom a analýzou rôznych dru-

hov skamenelín, napr.  mäkkýšov, zúb-

kov drobných cicavcov, rastlín, dokázali 

určiť, aké sú staré tie horniny, v ktorých  

tieto fosílie našli. Pochádzali najmä 

z prírodných odkryvov v okolí miest Si-

nop, Kastamonu, Cankiri, Ankara, Ko-

nya,Kayseri a mnohých ďalších. 

A tak, päť storočí po tom, ako sa zo 

Slovenska do Turecka – poväčšine pešo 

vybrali traja hudci zo Sebechlieb, aby 

z háremu tureckého pašu vyslobodi-

li krásnu pani Dóciovú, sa kvôli unikát-

nym skamenelinám do krajiny polme-

siaca vybrali - sprevádzaní pomocníkmi 

na štyroch kolesách - slovenskí vedci... 

VZORKY FOSÍLIÍ 
A ICH TRANSPORT

Turecko a malá Ázia je zaujímavým 

územím pre geológov a paleontológov 

predovšetkým preto, lebo v rámci plat-

ňovej tektoniky na tomto území dochá-

dza k vzájomným posunom euroázij-

skej a africkej dosky. V rámci týchto 

pohybov pozdĺž zlomových línií opako-

vane prebiehajú tektonické a seizmic-

ké procesy, ktoré sú predmetom súčas-

ného vedeckého výskumu. ,,Jednotlivé 
tímy pracovali jednak priamo v teré-
ne, počas mapovania odoberali vzor-
ky, ktoré boli následne prevezené na 
Slovensko a laborarórne spracované 
a analyzované. No niektoré veľkoobje-
mové vzorky (1-3 tony) boli spracované 
na mieste – preplavené cez sitá priamo 
v teréne – uvádza Michal Poljak a po-

kračuje: ,,Na to, by sme sa mohli v te-
réne presúvať a tiež aj odvážať získa-
né vzorky na ďalší rozbor a výskum na 
Slovensko, sme potrebovali vhodný do-
pravný prostriedok. Na presun vzoriek 
z Turecka sme využívali vozidlá znač-
ky Mercedes-Benz. Počas štyroch expe-

„
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dičných výjazdov sme mali k dispozícii 
opakovane deväťmiestny Mercedes-
-Benz VITO 115 CDI, Mercedes-Benz 
VIANO X Large a v ťažko prístupných 
horských  terénoch výborne poslúžil 
aj Mercedes-Benz ML 270 CDI.“ Uve-

dené vozidlá absolvovali najskôr 2 000 

km dlhú trasu s posádkou a nákladom 

osobných vecí z Bratislavy do Turec-

ka (Ankary), aby tam – nielen na asfal-

tových cestách, ale aj na poľných a hor-

ských cestách, plných kamennej sute 

a šotoliny, po stepi či v teréne cez rieč-

ne korytá - mohli jazdiť za vzorkami 

skamenelín. A ako hodnotili ich spo-

ľahlivosť? Podľa slov Michala Polja-

ka boli s nimi nadmieru spokojní: ,,Po 
celý čas, aj zásluhou rozumnej jazdy - 
keď sme si dávali pozor najmä na to, 
aby sme s naším doplna naloženým 
VITOM či VIANOM nezapadli, sme 
nezaznamenali žiadny problém tech-
nického charakteru, ktorý by stál za 

zmienku. Naopak. Boli sme prekvape-
ní komfortom, ktorý ponúkali, skvelým 
priestorovým využitím a bezpečnos-
ťou. Nehovoriac o všetkých technic-
kých a bezpečnostných systémoch, kto-
ré mali zabudované a ktoré sme počas 
tých tisícok kilometrov využili naozaj 
dokonale. Viete, nechcem robiť lacnú 
reklamu, ale najmä VITO sme toľko-
krát preťažili, a napriek tomu to jeho 
podvozok zvládol bez väčších ťažkostí, 
čo znie až neuveriteľne.“ Vozidlá v ná-

ročnej skúške obstáli a okrem prask-

nutého klinového remeňa na ML-ku, 

ktorý bol promptne vymenený v naj-

bližšom servise, elektrického ovládania 

okna, či výmeny rozbitého tmavého 

bočného okna, cez ktoré ich raz – po-

čas zbierania fosílií v teréne vykradli, 

nezaznamenali žiadny iný problém. Aj 

tie, ktoré mali, boli vďaka servisnej sie-

ti Mercedes-Benz v Turecku okamžite 

vybavené. 

PO ZEMI AJ POPOD ŇU
S každým jedným vozidlom počas 

štyroch rokov najazdili tisíce kilomet-

rov. Len cesta z Bratislavy do Ankary 

a späť je dlhá 4 000 km. V rámci kaž-

dej expedície v danom roku najazdili 

po cestách-necestách Turecka ďalších 

vyše 11 000 kilometrov. Často boli kli-

matizačné zariadenia vozidiel vysta-

vené teplotám nad 45 stupňov Celzia. 

,,Raz sa nám podarilo dokonca 
s VITOM zaparkovať aj pod zemou 
– v soľnej bani – v hĺbke približne dva 
a pol kilometra v útrobách Zeme. Ino-
kedy sme si na prenos vzoriek z ťažko 
dostupných miest zberu až k  merce-
desu museli od miestneho obyvateľ-
stva prenajať aj osla. Teda aj v tomto 
prípade sme v zásade náhonu na štyri 
ostali verní a aj vďaka nemu boli naše 
cesty po Malej Ázii bezproblémové...“ 

– s humorom dodáva za záver 

Michal Poljak. 

predstavujeme
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„Skôr hodnotím exteriér ako interiér, možno 
to súvisí aj s mojou prácou, že obľubujem dizajn, 

pekný dizajn a veci, ako vyzerajú zvonka, ako vyzerá 
obal, ktorý vyrábame.“ V nasledujúcom rozhovore 

o spoločnosti GRAFOBAL Skalica uplatňuje jej 
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

Ing. Marián Kožíšek, MBA, tento svoj uhol pohľadu 
aj na vozidlá s hviezdou. Text a foto: Peter Kresánek

Č
o vám v Grafobale pri-
nieslo najviac starostí, 
ale, naopak, aj radosti? 

Po skončení VŠE na fa-

kulte ekonomiky a ria-

denia výrobných odvetví a zamestnaní 

sa v českých Čokoládovniach som pri-

jal novú lákavú ponuku: vytvoriť a viesť 

v Grafobale útvar marketingu. Skalic-

ING. MARIÁN KOŽÍŠEK

Pre pekný 
zovňajšok 

Jeden z dvoch v Skalici a celkovo šiestich 
výrobných závodov Grafobalu. 

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti 
GRAFOBAL Skalica Ing. Marián Kožíšek, MBA.
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ký Grafobal dnes už má za sebou nepre-

rušenú vyše storočnú výrobnú tradíciu. 

Patrí k najväčším obalovým a tlačia-

renským producentom v strednej Eu-

rópe. V čase môjho príchodu takmer 

pred štvrťstoročím však nové podmien-

ky a nástup konkurencie jeho ďalší roz-

voj ohrozili. Prevažne výrobne zamera-

ný podnik Grafobal sme vtedy museli  

nevyhnutne preorientovať na fi rmu slú-

žiacu zákazníkom. No a ak sa posunie-

me ďalej, tak súčasnosť, ktorá je veľmi 

rýchla, prináša tiež celý rad stresových 

situácií, veľké množstvo problémov, kto-

ré treba dennodenne riešiť. V súčasnosti 

žijeme príchodom nášho nového Géčka. 

Géčko Grafobalu však nie je, ako by sa 

mohli čitatelia Hviezd ciest domnievať, 

známy ikonický tereniak s hviezdou. 

Géčko alebo unikátna, iba pol milimetra 

hrubá G vlnitá lepenka je náš ďalší nový 

produkt pre pekný zovňajšok výrobkov 

našich klientov, ktorý im dávajú naše 

obaly. Doteraz sme produkovali obaly 

z B, E a F vlny, ktoré majú rôzne výšky 

približne od troch do 1 milimetra. Doba 

a naši partneri si však vyžadujú zasa po-
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kročiť niekde ďalej. Opäť je to o tom, čo 

chcú naši zákazníci, a my sa im to snaží-

me zabezpečiť, aby s nami boli aj v bu-

dúcnosti spokojní. Nuž a keď sa to vyda-

rí a prekonajú sa „detské choroby“, tak 

celý náš tím, tak ako veľakrát v minulos-

ti, má z toho radosť.

Vaše obaly z B, E, F a určite dúfate 
v budúcnosti aj z G vlnitej lepenky sú 
„hviezdy“ v polygrafi i, o čom svedčí 
niekoľko ocenení WORLD STAR, kto-
ré ste v celosvetovom hodnotení zís-
kali. Ako vnímate hviezdy ciest?

Dlhé roky som bol presvedčený, že si 

nikdy žiaden mercedes nekúpim. V mi-

nulosti som preferoval americké autá, 

ktoré si ma získali svojím netradičným 

dizajnom. Mercedesy boli z môjho po-

hľadu príliš konzervatívne. Potom však 

prišiel čas, keď som zistil, že možno 

niet, pomimo nejakých športových mo-

delov, krajšieho bežne sériovo vyrába-

ného auta, ako je mercedes CLS. Keď 

som ho prvýkrát videl, zamiloval som 

sa do tohto dizajnu. Som rád, že dnes 

som šoférom čiernej CLS-ky (túto far-

bu na autách uprednostňujem) i keď 

v matnej metalíze tiež nevyzerá zle. 

Nové Áčko je podľa mňa tiež veľmi vy-

darené z dizajnérskeho hľadiska. Ďalší 

krok vpred - to je CLA. Famózne spra-

vené auto. Keď ho posudzujem podľa 

vzhľadu, úžitkových vlastností aj z ce-

nového hľadiska, tak si myslím, že os-

tatné automobilky sa so svojimi model-

mi v tejto kategórii vozidiel majú čoho 

obávať. 

Čo beriete pri vašom pracovnom za-
ťažení za najlepší relax? 

Vo chvíľkach voľna, ktorých nemám 

nazvyš, to je šport. Rád si aktívne za-

hrám tenis, futbal a najnovšie aj čo-

raz populárnejší golf. Možno tiež kvô-

li tomu, že nám v Skalici vyrástol nový 

golfový areál s 18-jamkovým ihriskom 

a veľa našich partnerov si k nám pri-

chádza golf zahrať. Golfi stov sem láka 

ihrisko takzvaného linksového typu. Je 

otvorené, bez vysokých porastov a pre-

fukuje ho - ako sa tvrdí 300 dní do 

roka - vietor, ktorý vytvára pre hráčov 

náročné situácie. 

Golf má svoju dynamiku, krásu, keď 

sa podarí odpal, je to niečo nádher-

né. Nudnejšie sa mi javí patovanie. Aj 

keď, ako ma presvedčil Vlado Soták, 

ktorý úspešne spravuje nielen Železiar-

ne Podbrezová, ale aj neďaleký golfový 

areál, dobrý výsledok sa rodí na greene 

s výnimkou „hole in one“. Samozrej-

me, rád trávim čas s rodinou. Oporou 

mi je manželka Renáta, radosť mi pri-

nášajú i dcérky Anetka a Silvinka, nie-

len úspešným plnením študijných po-

vinností, ale aj športovými výsledkami 

a celkovým prístupom k životu.

Myšlienka na záver?
Som nesmierne rád, že sa môžem po-

dieľať na rozvoji Grafobalu, ktorý je ne-

odmysliteľnou súčasťou nášho mesta, 

avšak pod vedením skalického rodáka 

a patriota docenta PhDr. Ivana Kmot-

ríka, PhD., sa stal nadnárodnou spoloč-

nosťou stredoeurópskeho významu. 

Niet krajšieho bežne 
sériovo vyrábaného auta, 
ako je mercedes CLS

Pri odovzdávaní ceny za Grafobal Group na jazdeckých 
pretekoch Mercedes Grand Prix.

Viacero obalov Grafobalu bolo ocenených ako najlepšie 
na svete a označených certifi kátom World Star. 

S manželkou pri jubileu spravodajskej televízie TA3.
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N
ové vozidlá triedy M Gu-

ard zabezpečujú ochranu 

na úrovni VR4 a odola-

li podľa nezávislej skú-

šobne  napríklad streľbe 

z najrôznejších uhlov aj zbraňami ka-

libra Magnum .357 a .44 alebo s prídav-

ným pancierom podlahy tiež útoku ruč-

ným granátom DM51. 

Obe nové pancierové verzie obľúbe-

ného SUV majú doplňujúce ochran-

né zariadenia dokonale integrované už 

do svojej architektúry a holej karosérie. 

Chránia tak pred projektilmi aj na ta-

kých miestach, kde je dodatočný účin-

ný pancier problematický. Využí-

vajú presne zvarenú špeciálnu 

oceľ. Ich viacvrstvové špeciál-

ne sklá najvyššej optickej kvality 

a jednotnej hrúbky majú zvnút-

ra polykarbonátovú vrstvu (pro-

ti roztriešteniu). Obe ML Guard 

si pritom zachovávajú všetky 

výhody sériového vozidla: prí-

ťažlivý dizajn, luxusný funkčný 

interiér, vysokú aktívnu a pasívnu bez-

pečnosť, vynikajúci komfort a agilnú dy-

namiku jazdy. 

Oba nové varianty vozidiel Guard 

majú sériovo tiež na špeciálny stupeň 

ochrany nastavený systém vzduchového 

pruženia AIRMATIC s adaptívnym sys-

témom tlmenia (ADS). Dodáva-

jú sa iba na pneumatikách 

schopných aj pri úplnej 

strate tlaku pokra-

čovať v jazde 

rýchlos-

ťou 

do 80 km/h až na vzdialenosť 30 km. 

Objednávky na ML 350 BlueTEC Gu-

ard za 105 050 eur a ML 500 Guard za 

118 650 eur (bez DPH) sa už prijímajú. 

Dva nové modely ML 350 BlueTEC Guard (vznetový motor V6, 190 kW/258 k, 
620 Nm, EURO 6) a ML 500 Guard (zážihový V8, 300 kW/408 k, 600 Nm) rozšírili 
paletu vozidiel Mercedes-Benz so špeciálnym stupňom ochrany až na štyri 
triedy (S, E, M a G) a deväť modelov. Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG 

Prvé pancierové ML Guard
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M
ercedes-Benz v roku 

1952 pripravil model 

300 SL (W198) zvaný 

aj Gullwing, dvojmiest-

ny kabriolet a kupé. 

Dvere sa otvárali nahor a pripomínali čaj-

ku pri mávaní krídlami. Išlo o úžasný au-

tomobil so šesťvalcovým motorom a zdvi-

hovým objemom 2 996 cm3 s výkonom 

215 k (158 kW), ktoré dosahovalo rýchlosť 

až 250 km/h. S otvorenou verziou v roku 

1955 Stirling Moss s Denisom Jenkinso-

nom vyhrali preteky Mille Miglia priemer-

nou rýchlosťou 157,65 km/h. Tieto rých-

lostné legendy Mercedes-Benz vyrábal do 

roku 1957.

PRÍCHOD PAGODY
No vo vývojových dielňach Mercedesu 

nelenili a pripravili pokračovateľov a na 

autosalóne v Ženeve v roku 1963 Merce-

des-Benz vystavil nový dvojmiestny road-

ster/coupe 190 SL (W113), ktorý vlastne 

nahrádzal model 300 SL. Mal zvláštnu, 

patentovanú konkávnu (vydutú) tvrdú 

snímateľnú strechu, podľa ktorej dostal 

prezývku Pagoda. Vozidlá mali opäť ra-

dový šesťvalcový motor s mnohootvoro-

vými vstrekovačmi paliva. Kapota, dve-

re a strecha hardtopu boli z hliníkovej 

zliatiny. Pomerne krátky a široký podvo-

zok kombinovaný s vynikajúcim pruže-

ním, výkonnými brzdami a radiálnymi 

Mercedes SL   
Od vzniku superšportových Mercedesov SSK v tridsiatych rokoch minulého 
storočia sa značka snažila poskytovať športovo založeným zákazníkom aj po 

skončení 2. svetovej vojny dvojmiestne roadstery. Text: Stano Cvengroš / Foto: DAIMLER AG
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pneumatikami poskytoval vozidlu na ten 

čas excelentné ovládanie. Charakteristic-

ká predná časť s refl ektormi pripomína-

la akvárium a jednoduchej mriežke chla-

diča dominovala veľká trojcípa hviezda, 

ktorá doslova pripomínala legendárny 

roadster 300 SL.

Model W 113 SLs bol konfi gurovaný 

ako Coupe/Roadster, pretože mal mäk-

kú strechu, navyše aj prídavnú snímateľ-

nú pevnú strechu (hardtop). Model 2+2 

dostal označenie 250 SL California. Jeho 

sparťanské lavicové zadné dvojsedadlo 

sa sklápalo do priestoru pôvodnej mäk-

kej strechy.

MODEL 190 SL 
Na začiatku vývoja dostal kódové ozna-

čenie W 127 a novú platformu. Jeho šesť-

valcový radový motor s objemom valcov 

2,2 litra mal vstrekovanie paliva, jeho ďal-

ší vývojový variant M180 dostal označe-

nie 220 SL a do výroby sa dostal v júli 

1957. Pre rôzne technické problémy sa 

však začal vyrábať model W 127. V roku 

1960 vyvinuli úplne nový model 220 SL 

s platformou modelu W 111 sedan, ktoré-

ho podvozok skrátili o 300 mm, ale tech-

nológiu prevzali z modelu W 112. Tak sa 

vlastne z tohto riešenia stal model W 113 

s upraveným vstrekovaním paliva a jeho 

radový šesťvalec so zdvihovým objemom 

2,3 litra s označením M127 s charakteris-

tickou pevnou strechou v tvare „pagody“  

dostal označenie 230 SL. V Ženeve na 

výstave v marci 1963 ho uviedli slovami: 

„Chceli sme vytvoriť spoľahlivý a bezpeč-

ný športový automobil s výnimočnými 

jazdnými vlastnosťami, ktorý by okrem 

nich mal aj vysoký stupeň cestovného 

pohodlia.“

W 113 bol prvým športovým automo-

bilom s bezpečným podvozkom i karosé-

riou. Mal tuhú klietku pre posádku a s čas-

ne mal deformovateľnú prednú a zadnú 

časť, ktoré by pohltili energiu prípadného 

nárazu. Interiér nemal žiadne ostré hra-

ny, všetky jeho časti boli zaoblené. Navyše 

sa model W 113 stal prvým Mercedesom 

s radiálnymi pneumatikami.

MODEL 230 SL 1963  1967
Jeho výroba sa začala v júni 1963 

a skončila v januári 1967. Podvozok bol 

  Pagoda

Mercedes-Benz typ 190 SL Roadster s pevnou strechou (1955)
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odvodený z platformy W 111 sedan so 

skráteným rázvorom o 300 mm s riade-

ním guľka a matica s posilňovačom na 

prianie. Kolesá vpredu boli zavesené na 

dvojitých priečnych ramenách. Zadné  

boli tiež nezávislo zavesené na spodných 

výkyvných ramenách s priečnou kom-

penzačnou pružinou. Brzdový systém 

mal dva okruhy s prednými kotúčovými 

brzdami, zadné bubnové mali posilňo-

vač. Štandardne mal štvorstupňovú ma-

nuálnu prevodovkou a na prianie štvor-

stupňovú automatickú, ale bez meniča 

krútiaceho momentu. Model bol veľmi 

obľúbený v USA. 

Od mája  1966 dostávali  tieto mode-

ly 5-stupňovú manuálnu prevodovku ZF. 

Modelov 230 SL sa vyrobilo 19 831 ku-

sov a necelú štvrtinu z nich kúpili zákazní-

ci z USA. Radový šesťvalec mal zdvihový 

objem 2,3 litra, výkon 150 koní (110 kW) 

a krútiaci moment 196 Nm so vstrekova-

cím systémom paliva Bosch. Dostal nie-

koľko modifi kácií prepĺňania a celkom 

novú hlavu valcov so stupňom kompre-

sie až 9,3. Zväčšené ventily a modifi kova-

ný vačkový hriadeľ. Vstrekovacie čerpadlo 

bolo šesťpiestikové namiesto predchádza-

júceho s dvoma. Vstrekovače boli umiest-

nené v hlave valcov a palivo sa vstrekovalo 

priamo do spaľovacích priestorov.

MODEL 250 SL 1966  1968
Premiéru mal na autosalóne v Žene-

ve v roku 1967. Začali ho vyrábať už v de-

cembri 1966 a výroba sa skončila v januá-

ri 1968. Pretože sa vyrábal pomerne krátky 

čas, model 250 SL sa stal raritným automo-

bilom zo série W 113. Mal tuhé pruženie 

a vytváral športovejší dojem než predchá-

dzajúci model SL. A bol značne agilnej-

ší s novým motorom a kotúčovými brzda-

mi. Dostal väčšiu nádrž na palivo (zo 65 l 

na 82 l). Podobne ako jeho predchodca, 

model 250 SL mal štvorstupňovú automa-

tickú prevodovku alebo 5-stupňovú manu-

álnu ZF. Po prvý raz výrobca ponúkal na 

prianie diferenciál s obmedzenou svornos-

ťou. Z tohto modelu sa vyrobilo iba 5 196 

kusov. Motor mal zdvihový objem 2,5 lit-

ra, kľukový hriadeľ bol uložený v siedmich 

ložiskách, výkon zostal 150 koní (110 kW), 

ale krútiaci moment sa zvýšil na 216 Nm.

CALIFORNIA COUPÉ
Model 250 SL mal aj verziu 2+2 s po-

menovaním California Coupé, ktorá 

mala iba pevnú odnímateľnú strechu 

hardtop. Priestor na uloženie plátennej 

skladacej strechy softtop bol určený pre  

sklápacie lavicové dvojsedadlo. Chýba-

júci softtop obmedzoval jazdu v tomto 

modeli a bez strechy mohol jazdiť iba 

počas pekných slnečných dní. Nemno-

hí majitelia tohto modelu sú však s ním 

šťastní do dnešných dní.

MODEL 280 SL 1970
 V auguste 1967 Mercedes-Benz vyko-

nal na modeli SL niekoľko úprav, tak aby 

vyhovel dosť prísnym predpisom a najmä 

emisným, ktoré začali platiť v USA. Z bez-

pečnostných to bol bezpečnostný hriadeľ 

volantu a jeho stred musel byť mäkko vy-

stlaný. Navyše spínače museli byť konkáv-

ne, štrbiny na prúdenie teplého vzduchu 

museli byť vyrobené z elastického materi-

álu a prístrojový panel musel mať hornú 

časť s mäkkým obkladom. Kľučky dverí, 

ich zámky a kľučky okien boli modernizo-

vané a museli menej vyčnievať. Vonkajšie 

zrkadlá boli väčšie a hranaté. Model 1968 

bol bezpečnejším vozidlom než predchod-

ca. Modely pre USA museli mať refl ekto-

ry v blatníkoch, trojbodové bezpečnostné 

pásy Kangol a pripojenie merania emi-

sií vo výfukových plynoch. Po modeloch 

280 SL prišli verzie 350 SL (R107) a po ro-

koch sa W 113 zmenili zo športových au-

tomobilov na pohodlnejšie Grand Tourer. 

Pre USA sa dodávali so štvorstupňovou 

automatickou prevodovkou a s klimatizá-

ciou. Modely s manuálnou prevodovkou 

dostali teraz štandardne päťstupňovú pre-

vodovku ZF. Týchto modelov sa vyrobi-

lo 23 885. Najväčšiu zmenu predstavoval 

šesťvalcový radový motor so zdvihovým 

objemom 2,8  litra s výkonom 170 koní 

a krútiacim momentom 244 Nm, s ven-

tilovým rozvodom ešte stále SOHC. Ale 

motor M180, tiež radový šesťvalcový, už 

dostal nový rozvod DOHC (2xOHC). Vy-

robili aj niekoľko kusov označených ako 

W109 300 S-Class s trojlitrovým motorom 

s blokom valcov z hliníkových zliatin. 

Automobily týchto verzií mali zvlášt-

nosť: ich motory pred montážou do vo-

zidiel bežali na brzde plné štyri hodiny. 

Takže dostali ešte pred dokončením do-

statočný zábeh a zákazník pri prevzatí do-

stal ešte aj výkonovú charakteristiku. Teda 

priebeh výkonu, krútiaceho momentu 

a priebeh spotreby paliva, čo pre znalcov 

boli veľmi cenné formácie. 

Mercedes-Benz „Pagoda-SL“ W 113 Mercedes-Benz typ 250 SL (1965)

Mercedes-Benz 230 SL (1963)Mercedes-Benz typ 280 SL W 113
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Kreditná karta s trojcípou hviezdou je ur ená pre každého 
majite a vozidla zna ky Mercedes-Benz. S MercedesCard 
nezískavate iba alšie finan né prostriedky za omno-
ho výhodnejších podmienok, ale aj celý rad dopln-
kových výhod a zliav. Navyše rovnaké výho-
dy môžu využíva  aj Vaši blízki - sta í, ak 
požiadate o vydanie dodatkových 
kariet MercedesCard.

Sta te sa držite-
om kreditnej kar-
ty MercedesCard 
a získajte automa-
ticky:

 Bezplatné vstu-
penky na autosalóny 
organizované na Slo-
vensku

Magazín vašej triedy – 
Hviezdy ciest

7 % z avu na dar ekové 
predmety Mercedes-Benz

 V prípade poruchy vozidla 

Mercedes-Benz v zahrani í zvýše-
nie úverového limitu 

 10 % z avu na krátkodobé zapo-
ži anie vozidiel spolo nosti Motor-
-Car Bratislava, s.r.o.

 Zvýhodnené ceny kurzov bez-
pe nej jazdy – škola šmyku.

V prvom roku využívate pritom 
kartu bez poplatkov!

V spolupráci s našimi partner-
mi zah a karta aj celý systém 

alších zliav - na ubytovanie, 
prenájmy áut, služby i vý-
robky vybraných zna iek. Pre 
záujemcov je ku karte k dis-

pozícii aj celoro né komplex-
né cestovné  poistenie  s možnos ou 

špeciálneho pripoistenia pre hrá ov golfu.
Podrobné informácie o výhodách Merce-

desCard vrátane  žiadosti o vydanie karty  nájde-
te na našej stránke www.mercedes-benz.sk/Mercedescard. 

Vaše prípadné otázky radi zodpovieme aj telefonicky na íslach: 
02/4929 4418, 0918/ 500 114. 

MercedesCard 
– pre Vás a Vašich blízkych

www.mercedes-benz.sk/Mercedescard

Keď v roku 2003 – len tri roky 
od svojho vydávania získal 
magazín Hviezdy ciest oce-
nenie Zväzu polygrafi e na 
Slovensku Zlatú pečať, bolo to 
príjemné  povzbudenie v jeho 
počiatočnom rozbehu. 

Keď si o ďalšie štyri roky odnášal ocene-

nie Podnikové médium roka za rok 2007, 

bolo to ocenenie jeho úspešnej koncep-

cie. O tom, že tím ľudí podieľajúcich sa na 

jeho realizácii nezaspal na vavrínoch, ale 

ho dokázal aj naďalej zlepšovať a skvalitňo-

vať, svedčí aj tohtoročný už 10. ročník sú-

ťaže Podnikové médium roka za rok 2012, 

organizovanej Klubom podnikových mé-

dií a Slovenským syndikátom novinárov. 

Práve na ňom počas slávnostného májové-

ho vyhlásenia výsledkov  v reštaurácii Pu-

litzer v Dome novinárov na Župnom ná-

mestí v Bratislave získal magazín Hviezdy 

ciest v kategórii „Podnikový magazín – ex-

terná komunikácia za rok 2012“ najvyššie 

ocenenie spomedzi približne dvadsiatich 

hodnotených magazínov z celého Sloven-

ska. Zároveň získal aj špeciálne ocenenie 

- Cenu Prvej stavebnej sporiteľne za naj-

lepšiu grafi ckú stránku spomedzi všetkých 

prihlásených printových médií. Ako na 

margo hodnotenia médií prihlásených do 

súťaže uviedla Monika Ščevovichová, člen-

ka poroty súťaže Podnikové médium roka: 

,,Magazín Hviezdy ciest zaujal porotu zau-

jímavými a atraktívne publicisticky poda-

nými fi remnými informáciami pri prezen-

tácii nových modelov vozidiel. Na druhej 

strane, nás pritiahli inteligentné, kultivova-

né a hlavne nenútene spracované lifesty-

lové a spoločenské témy. Obzvlášť sme 

uvedené snahy ocenili napr. pri sérii spo-

ločenských tém, ktoré informujú o spôso-

boch a druhoch pitia kávy, či predstavujú 

jednotlivé oblasti Slovenska, ale zaujali nás 

aj rozhovory – ako napr. s tenoristom J. 

Curom alebo cyklistickou hviezdou 

P. Saganom.“ 

Jej hodnotenie doplnila riaditeľka 

súťaže Podnikové médium roka Mgr. 

Monika Kozelová, podľa ktorej: „Po-

rota zvlášť ocenila to, že Hviezdy ciest 

boli z pohľadu grafi ckého a obsahové-

ho konceptu ťažko prekonateľné nielen 

z obsahovej, ale aj formálno-grafi ckej 

stránky. Preto sme sa zhodli, že práve 

Hviezdy ciest predstavujú magazín pre 

21. storočie – najmä tým, že majú vyso-

kú úroveň .“ 

Text: Lucia Klinovská /
Foto: Bohumil Šálek
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Hviezdy ciest predstavujú magazín pre 

21. storočie – najmä tým, že majú vyso-

kú úroveň .“ 

Text: Lucia Klinovská /
Foto: Bohumil Šálek

/

Hviezdy ciest – najlepší
fi remný magazín 2012!
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Šanghajský 
rytier
V mieste posledného konania svetovej výstavy Expo 
v Šanghaji sa koncom apríla predstavil koncept 
kompaktného SUV prémiovej triedy - GLA, 
ktorý čoskoro rozšíri rodinné 
portfólio značky Mercedes-Benz... 
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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K
oncept GLA, s troškou 

predstavivosti pripomí-

najúci športové kupé, spá-

ja v sebe nielen športový, 

suverénny a dynamický 

charakter, ale univerzálnymi kvalitami aj 

vhodného silného partnera na aktívne trá-

venie voľného času. Už dnes je viac-menej 

isté, že bude prestavovať evolúciu v triede 

SUV vozidiel. A to tak z hľadiska dizajnu, 

ako aj použitých technológií. 

INOVATÍVNY DIZAJN
Výrazná kapota motora s prelismi, 

športová maska s centrálne umiestne-

nou trojcípou hviezdou, výrazné von-

kajšie zrkadlá namontované na dvoch 

vzperách a chránené mriežkou, nová ob-

ruba hviezdy plynulo prechádzajúca do 

dvoch priečnych líšt, či novinka použi-

tá na koncepte GLA – softcubes (pravo-

uhlé nopky vytvarované s jemným polo-

merom, vytvárajúce štruktúru masky), 

remeselne bezchybne a dômyselne spra-

covaný interiér, ktorého konceptu domi-

nuje kontrast kože s tmavým galvanizo-

vaným hliníkom, či také detaily, akými 

sú samostatné sedadlá tvarom i sýtohne-

dou prírodnou kožou pripomínajúce 

konské sedlá – to všetko sú detaily novin-

ky, svedčiace o maximálnej snahe dizaj-

nérov priniesť na trh prémiový a zároveň 

aj inovatívny produkt.

TECHNICKÉ „VYCHYTÁVKY“
Premiéra konceptu nového SUV zau-

jala aj svojimi špecifi ckými detailmi, ako 

sú modrasto osvetlené laserové svetlo-

mety, ktoré navyše ako projektory  do-

kážu premietať obrazy a fi lmy na plátno 

alebo plochy zo všetkých formátov spra-

vovaných systémom COMAND Onli-
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ne (zo smartfónov, siete alebo z pevného 

disku). „Šik“ sú aj dve kamery na natá-

čanie pre trojdimenzionálne zábery, vi-

diteľné chladenie s rotujúcim ventiláto-

rom. Z vývoja a výskumu helikoptér bola 

do konceptu GLA implikovaná pružino-

vá zámka štvorbodového pásu v batoži-

novom priestore. 

AKO VZBUDIŤ REŠPEKT
Koncept GLA má síce úctyhodné roz-

mery (dĺžka/šírka/výška: 4 383/1 978/

1 579 mm), avšak dynamickosť jazdy 

mu zabezpečuje  preplňovaný zážiho-

vý štvorvalec 1,991 litra (155 kW/211 k) 

s automatickou dvojspojkovou prevodov-

kou 7G-DCT a systémom pohonu všet-

kých kolies 4MATIC. A aby toho nebolo 

málo, rešpekt mu dodávajú aj dvadsať-

palcové disky GLA s piatimi lúčmi, kto-

ré sa svojím tvarom podobajú turbíne. 

Na nich sú „obuté“ pneumatiky 255/45 

R 20 vyvinuté špeciálne pre tento kon-

cept, ktoré v nadväznosti na línie lúčov 

diskov ich opticky predlžujú. 
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EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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NOVÉ BYTY
PRI HORSKOM PARKU

www.tuchcembyt.sk
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Katarzia
uprostred

samoty 
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Popradčan a inštruktor horolezectva, 
ktorý vďaka poctivej drine, talentu a svojej 
vytrvalosti dokázal zdolať nielen Korunu zeme 
(sedem najvyšších vrcholov jednotlivých 
svetadielov), ale aj 11 osemtisícoviek. Jeho 
prvou bola najvyššia hora sveta Mount Everest 
a poslednou (tohtoročnou) štvrtá najvyššia 
hora na svete Lhotse. Skutočná hviezdna 
osobnosť a najúspešnejší slovenský výškový 
horolezec – Peter Hámor (49). 
Text: Peter Škorňa / Foto: archív Petra Hámora

N
a to, aby človek vo svo-
jom živote zdolával naj-
vyššie vrcholy hôr, aby 
bol horolezcom sveto-
vej triedy, nestačí len 

kondícia, peniaze, technická vybave-
nosť, túžba, talent, ale aj čosi navyše. 
Čo to podľa vás je?

V prvom rade si treba uvedomiť, že ho-

rolezectvo s množstvom disciplín je špor-

tom podobným atletike. Máme „skalká-

rov“, klasických alpinistov, či horolezcov 

zdolávajúcich zamrznuté ľadové vodopá-

dy. Ja sa venujem výškovému horolezec-

tvu. Pri ňom je jedným z najhlavnejších 

faktorov samotná nadmorská výška, na 

čo majú azda najvýstižnejšie pomenova-

nie Rusi, ktorí delia horolezcov na „alpi-

nistov a vysotnikov“.

Pravdepodobne je to tým, že v ex-
trémne vysokých nadmorských výš-
kach zrejme nedokáže existovať kaž-
dý horolezec...

Samozrejme. Pokiaľ nemáte optimálnu 

schopnosť vhodne adaptovať svoj organiz-

mus na výšku a všetko, čo s ňou súvisí, je 

vám cieľavedomosť, talent či kondícia na-

nič. Ja mám schopnosť výškovej adaptácie 

danú buď geneticky, alebo danú Bohom, 

vďaka čomu s výškami nemám ani naj-

menší problém. Pomáha mi to aj v tom, 

že  náročné himalájske expedície nie sú 

pre mňa také extrémne bolestivé, ako by 

mohli byť, a drvivá väčšina z nich sa tak 

stáva úspešnými. 

Schopnosť adaptability na dané pro-
stredie však nie je to jediné, čo je po-
trebné pri zdolávaní vrcholov hôr 
mať...

Je to mix viacerých faktorov. Jedným 

z najdôležitejších je aj radosť z lezenia, 

musí vám chutiť do tej miery, že to už 

môže hraničiť s fanatizmom. A tiež – aby 

ste dosiahli cieľ svojej cesty, musíte veľa 

vecí v živote obetovať. Tento šport je to-
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tiž bravúrnym zlodejom času a peňazí zá-

roveň. 

Do akej miery je to váš egoizmus, kto-
rý je pri výškovom horolezectve hna-
cím motorom?

Každý úspech stojí nielen obetu, ale 

často so sebou prináša aj osobné pre-

hry. Obetujete svoj čas, ktorý by ste inak 

mohli stráviť s rodinou, deťmi, manžel-

kou. Obetujete peniaze, ktoré by ste za 

iných okolností možno minuli „rozum-

nejšie“, na rodinu či domácnosť. Výško-

vý horolezec je však fanatik a zároveň aj 

egoista, pretože všetko, čo som spomí-

nal, obetuje na oltár možnosti v extrémne 

náročných podmienkach, balansujúc na 

ostrí hrany medzi životom a smrťou, krá-

čajúc tisíce metrov do kopcov len preto, 

aby na ich vrchole mohol prežiť niekoľko-

minútový pocit uspokojenia. Pocit, ktoré-

mu predchádza niekoľkomesačná snaha 

a drina hraničiaca s egoizmom, pasiou a 

fanatizmom, sa popisuje ľuďom, ktorí to 

nezažili, len veľmi ťažko. 

Nie je horolezectvo určitým spôso-
bom aj útekom pred sebou samým?

V horách máte dostatok času na to, aby 

ste si v hlave „upratali“ myšlienky. V bež-

nom živote plnom rušivých vnemov to ne-

dokážete. Nemáte na to ani čas a ani po-

trebný pokoj. Absolútny pokoj a ticho. 

Preto sú hory ideálnym útočiskom pred 

realitou. Katarziou, počas ktorej si uvedo-

míte samého seba.

Neobávate sa, že častými útekmi 
pred realitou stratíte s ňou v koneč-
nom dôsledku nakoniec kontakt? 

Nemyslím si. Uvedomujem si totiž, že 

ma vždy čaká ešte cesta späť. Často ešte 

náročnejšia než tá na vrchol. Kedysi za 

„za boľševika“  boli úteky pred realitou 

do hôr o pocite slobody a voľnosti. O úni-

ku zo sivej neperspektívnej reality do fa-

rebnosti. Medzi komunitu ľudí, ktorí uc-

tievali podobné ľudské hodnoty. Takže 

– úniky z reality do hôr majú vždy svoj 

pozitívny význam a opodstatnenie. V kaž-

dom režime či dobe. V súčasnosti úniky 

pred boľševikmi nahradili úniky pred spô-

sobom života, ktorý vedieme, pred zho-

nom a stresom, pred absolútnym vyčer-

paním. Vždy, keď prídem z Himalájí, si 

pripadám ako absolútne zresetovaný počí-

tač, ako čistý, nepopísaný list. To ma  núti 

sústrediť všetky svoje sily a energiu, ale aj 

emóciu, začať žiť tento život, v tejto realite 

a súčasnosti naplno. Od nuly.

Rakúšan Reinhold Messner povedal, 
že horolezectvo je dobýjanie zbytoč-
ného. Že je to len a len sebectvo kaž-
dého horolezca, ktoré ho núti dobý-
vať ďalšie a ďalšie vrcholy. Súhlasíte 
s ním? Je to naozaj tak?

Pri laickom pohľade zvonka by sa to 

tak mohlo zdať. Môj veľmi dobrý kama-

rát vždy, po každej expedícii, povie: „Uro-

bili sme kus dobrej, nikomu nepotreb-

nej práce“. Hľadať v horolezectve nejaký 

praktický efekt, ktorý by bol všeobecne 

prospešný pre ľudstvo či rodinu, je úplne 

zbytočné.

A čo teda horolezectvo je?
Je to koníček. Šport, ktorý v sebe spája 

nebezpečnú realitu hôr s absolútnym rela-

xom. Čosi, čo súvisí s oddychom - a tu ne-

myslím na fyzický oddych – a s akousi, na 

prvý pohľad sa zdajúcou nezmyselnosťou. 

Zároveň je určitým spôsobom tvrdou dro-

gou. Keď ho raz okúsite, tak sa toho už 

nedokážete vzdať. 

Je to však aj často extrémne veľká 
miera rizika a nebezpečenstva...

A nielen to. Aby ste dokázali uspieť, 

musíte absolvovať ešte pred samotným 

výstupom na vrchol niekoľkomesačnú 

tvrdú a poctivú prípravu, v rámci kto-

rej si všetko usporiadate aj vo svojej hla-

ve. Do toho najmenšieho detailu. Pretože 

hory, tie nemôžete nikdy podceniť ani do-

byť. Akékoľvek preceňovanie síl a prehna-

né sebavedomie totiž uzatvára cestu späť. 

Aby ste to zvládli, musíte zároveň akcep-

tovať aj prípadné nebezpečenstvo a riziko. 

A tiež musíte nájsť aj odpoveď na to, pre-

čo a do akej miery ste schopný a ochotný 

toto riziko podstúpiť.   

Môže mať špičkový výškový horo-
lezec normálny a funkčný rodinný 
život?

Môže. Aspoň ja ho taký žijem. Pokiaľ 

to ide, väčšinu času sa venujem rodine 

a len malú časť egoisticky svojmu koníč-

ku. Žijem bežný život, starám sa o rodinu. 

Ja nie som profesionálnym horolezcom.

Najúspešnejší slovenský horolezec 
nie je profesionál?

Bohužiaľ, aj keď ste na Slovensku naj-

úspešnejším horolezcom, do práce cho-

dievať musíte. Hoci, najmä v horolezectve 

je ťažké hodnotiť, kto je najlepší a kto nie. 
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Mal som v živote to šťastie, že som 12-krát 

prežil výstup a zostup z osemtisícoviek. 

Som za to vďačný osudu, Bohu a všetkým 

anjelom strážnym. A tiež šťastiu. Takže 

pre mňa osobne to, či som, alebo nie som 

najlepším a najúspešnejším horolezcom, 

až také podstatné nie je. Pre mňa sú v ži-

vote oveľa dôležitejšie iné veci a hodnoty.

Máte ako jediný Slovák, ktorý vy-
stúpil na jedenásť osemtisícoviek, 
zdolal najvyššie vrcholy všetkých 
svetadielov, ešte nejaké nesplnené 
sny a ciele?

Možno mi nebudete veriť, ale nijaký 

konkrétny sen nemám. Jediné, čo chcem, 

je liezť a chodievať do hôr čo najdlhšie. 

Hoci  – podobne ako všetci horolezci – aj 

ja si viem predstaviť ešte toľko krásnych 

výstupov a ciest, že na ne nestačí ani je-

den ľudský a horolezecký život...

Myslíte v okamihu, keď dosiahnete 
vrchol a ste plný adrenalínu a emócií 
na to, ktorý vrchol a hora budú vaším 
najbližším cieľom? 

Nie. V danom okamihu a ani krát-

ko po ňom nemyslím na nič konkrét-

ne. Dnes, keď som doma, jedinou kon-

krétnou predstavou, ktorú ako-tak mám 

pred sebou, je to, že by som budúci rok 

rád išiel opäť do Himalájí. Viete, rád trá-

vim v tomto pohorí všetok možný čas 

–  a najmä čas určený na aklimatizáciu. 

Mnohí ju nepovažujú za podstatnú – ne-

chajú sa do základného tábora vyviesť 

vrtuľníkom, avšak pre mňa je pochod 

do základného tábora aj možnosťou na 

spoznávanie nových miest, množstvo 

stretnutí so zaujímavými ľuďmi a zozna-

movanie sa s horou, ktorá je mojím cie-

ľom. Pre mňa Himaláje znamenajú čosi 

viac než len samotný výstup na vrchol. 

Ale emócie – tie by mohli byť dosta-
točne silným faktorom nabudenia sa 
na ďalšie ciele. Ani vtedy vás nena-
padne, ktorá hora bude tou najbliž-
šou v poradí?

Pre mňa sú veľmi emotívne začiatky 

a konce expedícií. Aklimatizácia a ces-

ta do základného tábora a potom zostup 

z vrcholu. Vtedy už idete dole s „prázd-

nou hlavou“, nezaťažený myšlienkami 

na to, čo musíte správne urobiť a čo nie, 

aby ste sa na vrchol dostali. Idete teda 

dole a do pamäti si ukladáte nielen emó-

cie, ale aj to, čo okolo seba vidíte. Keď 

už nad ničím nerozmýšľate, len nad tým, 

ako sa bezpečne vrátiť dole, do základné-

ho tábora, a následne domov. Lebo keď 

sa vám to nepodarí, ťažko sa už niekedy 

vrátite späť do hôr...

Dobre teda, nechajme emócie a plá-
ny po dosiahnutí vrcholu. Zaujíma 
ma však, na čo človek v tom okami-
hu, keď stojí na vrchole, myslí. Laik by 
si myslel, že tam hore spomínate na 
vlasť, rodinu, na zmysel života, či ne-
konečnosť vesmíru...

Hlavou vám prechádza akýsi emo-

cionálny mix všetkého možného. 

Na druhej strane, nemáte čas na neja-

ké dlhé rozjímanie, pretože po dosiah-

nutí vrcholu sa musíte riadiť čistým 

pragmatizmom. Na každom vrchole 

vládne nebezpečná, neštandardná si-

tuácia. Aj preto sa musíte sústrediť na 

spiatočnú cestu. Rozjímanie a medito-

vanie si musíte nechať na chvíle, keď 

bezpečne zídete dole.
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To je až také „neromantické“?
Čím je vrchol rizikovejší, tým viac sa 

nútim byť sústredený na úplne triviálne 

veci, na to, či mám dobre zapnutú kara-

bínu, zafi xované lano, sústreďujem sa na 

každý svoj krok. Nič nemôžete brať rutin-

ne, lebo sa vám to môže vypomstiť. Takže 

na to, aby ste rozmýšľali napr. nad niečím 

romantickým a univerzálnym, tam hore 

veľa času nie je. 

Myslia horolezci na Boha či iné bož-
stvá? Prosia ich o pomoc? 

Viete, páči sa mi jedno portugalské prí-

slovie: „Kto sa chce naučiť spievať, mal by 

chodiť do kostola. Kto sa však chce naučiť 

modliť, ten by mal ísť na more“. Parafrá-

za tohto príslovia platí aj na horolezectvo. 

Pri ňom je riziko také enormné a časté, že 

sú okamihy, keď sa snažíte „chytiť“ čoho-

koľvek, čo by vám mohlo čo len trošičku 

pomôcť. Aj preto sa horolezci často obra-

cajú na Boha a iné božstvá, hoci to sami 

verejne nikdy nepriznajú...

Predstava nedosiahnuteľnosti naj-
vyšších vrcholkov Himalájí sa začína 
rozplývať v momente, ako sa človek 
pozerá na dvojhodinové rady pod vr-
cholom najvyššej hory sveta - Mount 
Everestu, keď číta, ako ho pokoril 
80-ročný starec, ale aj 13-ročné dieťa 
či beznohý turista. Neznehodnocuje 
to trochu rešpekt Himalájí?

Mount Everest je magnet priťahujúci 

turistov. To však neznižuje jeho hodnotu. 

Všetko záleží od spôsobu, akým sa naň, 

či na iné vrcholy, vyberiete. Akou cestou. 

Spôsob, ako sa môže naň dostať pomaly 

ktokoľvek, si vymysleli miestni, oni vytvo-

rili systém táborov a komfortného servi-

su. A tiež jednu cestu – cez ktorú „lifrujú“ 

komerčných turistov s pomocpu moder-

nej techniky, dýchacích prístrojov a pod. 

Na Mount Everest však vedie 16 ciest. 

Takže – všetko to je otázka toho, či vám 

ide len o komerčný cieľ, alebo horolezec-

tvo robíte poctivo a s horami zvádzate fé-

rový súboj. Ja akceptujem fakt, že rizi-

ko je súčasť pravidiel horolezectva a keď 

chcem, aby bol výstup nielen férový a poc-

tivý, ale aj hodnotný, tak aj miera rizika, 

ktorú som schopný podstúpiť, sa adekvát-

ne tomu zvyšuje. 

Predsa len, nestáva sa z Mount Eve-
restu akási púťová atrakcia, či skôr 
„dovolenková masová destinácia“?

Nie. Mount Everest je hora, ktorá nie 

je Gerlachom. Je to obrovský masív, 

na ktorom môžete byť jeden deň v prí-

tomnosti 300 ľudí a na druhý deň, keď 

pôjdete ďalej, ste odrazu sám. Taktiež 

– ako som už spomenul, výstupových 

ciest naň je niekoľko. Napríklad vý-

chodná stena Mount Everestu má dve 

výstupové cesty, na ktorých nebol nik 

už 20 rokov! Takže, tí „horolezci“ kto-

rí vylezú Everest jedinou komerčnou 

cestou a následne píšu o Evereste neob-

jektívne a dehonestujúce nezmysly, by 

sa mali vybrať radšej napr. pod jeho vý-

chodnú stenu. Toto mňa osobne iritu-

je... keď „turista“ a nehorolezec po tom, 

ako sa vráti z komerčného výstupu, za-

čne písať dehonestujúce články o tom, 

aký je vlastne výstup na najvyššiu horu 

sveta jednoduchý. 

Dokončenie na www.estar.sk

Má taký skúsený výškový horolezec, akým je Peter Hámor v horách strach a čo si myslí o vynesení vlajky HZDS 

na Mount Everest dnes – po 15 rokoch?  Čo mu horolezectvo a hory zobrali a už nikdy nevrátia späť? To a aj os-

tatné ďalšie zaujímavé informácie sa dočítate v plnej - neskrátenej - verzii rozhovoru na www.estar.sk.

Viac zo sveta umenia  hudby  techniky a vízií  moderného 
dizajnu životného štýlu  profilov úspešných ľudí 

zaujímavosti a exotiky sveta na www.estar.sk

Navštívte      eStar.sk      zo svojho počítača, smartfónu 
                                                               alebo tabletu.
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BOHATSTVO 
JE LEN SLOVO, DAŤ MU 

ZMYSEL JE UMENIE

RIVER PARK – Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava • Hlavná 1, 040 01 Košice • Starý Smokovec 38, 062 01 •J&T BANKA KOMFORT 0800 900 500, 
e-mail: info@jt-banka.sk, www.jt-banka.sk
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H
oci by sa mohlo na 

prvý pohľad zdať, 

že drevené kostoly 

sú situované prevaž-

ne na slovensko-ukra-

jinskej hranici, nie je to pravda. Vo 

Hviezdach ciest sme už jeden taký-

to kostol – drevený artikulárny kos-

tol vo Svätom Kríži – predstavili 

v rámci potuliek po Liptove. Cel-

kovo sa na Slovensku zachovalo až 

61 drevených kostolov pochádzajú-

cich prevažne zo 17. a 18. storočia, 

z ktorých je 44 gréckokatolíckych 

a pravoslávnych, 11 rímskokatolíc-

kych a 6 evanjelických artikulárnych 

kostolov. Takmer všetky sú charak-

teristické svojou drevenou, zrubovou 

poklady Slovenska

Drevené 
sakrálne 
skvosty 

1. časť

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné 
prírodné a historické zákutia. Na miesta, ktoré je potrebné 
aspoň raz uzrieť na vlastné oči, miesta, ktorých sa musíte 
dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu kontaktu na sebe 
pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu, ktorá sa v nich 

skrýva už stáročia. Slovensko môže byť pyšné na viaceré 
historické cennosti, ktoré sa zatiaľ nerozkradli či 

nesprivatizovali, vďaka čomu stále ostali vystavené na 
obdiv. Právom k nim patrí aj drevená sakrálna architektúra... 

Text: Peter Škorňa / Foto: Marcel Tribus, Kamil Baňkowski a Peter Škorňa

Jedlinka

Jedlinka – interiér

kostoliky.indd 52kostoliky.indd   52 5. 7. 2013 12:51:185. 7. 2013   12:51:18



 HVIEZDY CIEST   02/2013 53

pravouhlou, resp. polygónnou kon-

štrukciou, pričom viaceré z nich sa 

skladajú z troch častí, čo v prenese-

nom význame symbolizuje Svätú tro-

jicu. Uvedená symbolika býva naj-

mä pri gréckokatolíckych kostoloch 

zvýraznená aj tromi vežami, ktoré 

sa smerom na západ zvyšujú. Stre-

chy kostolov, resp. gréckokatolíc-

kych a pravoslávnych – ortodox-

ných cerkví, sú pokryté dreveným 

šindľom a v ich vnútri sú umiestne-

né očarujúce drevené maľby, obra-

zy či maľované ikonostasy, zachytá-

vajúce výjavy zo Starého a Nového 

zákona. Mnohé z chrámov sú pri-

tom postavené bez použitia čo len 

jedného kovového klinca! 

Hervatov – interiér
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CERKVY V OKOLÍ BARDEJOVA
Prvou oblasťou, ktorú si priblíži-

me, je okolie gotického Bardejova. 

Práve tu, na severovýchode Sloven-

ska a na pomedzí Slovenska a Poľska, 

v regióne horného Šariša, sa nachá-

dza niekoľko drevených monumentov 

patriacich rôznym vierovyznaniam – 

rímskokatolíckemu,  gréckokatolícke-

mu a aj pravoslávnemu. 

Drevené kostoly tejto oblasti je 

možné navštíviť buď cestou smerom 

z juhu - od Prešova, smerom z výcho-

du - zo Svidníka alebo ako my - západ-

nou cestou  z Popradu cez Kežmarok. 

Práve touto cestou, tesne pred Starou 

Ľubovňou, odbočíme na poľský Sta-

rý Sacz, aby sme sa dostali len kúsok 

od štátnej hranice do dedinky Hranič-

né. V nej sa nachádza Chrám Nepo-

škvrneného Počatia Presvätej Bohoro-

dičky z roku 1785, ktorý je podobne 

ako aj ďalších 26 drevených kostolí-

kov národnou kultúrnou pamiatkou. 

Až z roku 1708 je, už v okrese Bar-

dejov nad dedinkou Lukov-Venécia 

- na cintoríne situovaný  gréckokato-

lícky Chrám svätého Kozmu a Da-

miána. Vlastne, drvivá väčšina dre-

vených kostolíkov – cerkví – v okolí 

Bardejova je gréckokatolíckych. Či už 

ide o Chrám svätého evanjelistu Lu-

káša z roku 1826 v  Krivom, Chrám 

svätého evanjelistu Lukáša z roku 

1739 v Tročanoch, Chrám svätého ar-

chanjela Michala z roku 1829 vo Frič-

ke, pomerne „mladý“ Chrám svätej 

Paraskevy z roku 1919 vo Vyšnej Po-

lianke, Chrám Stretnutia Pána so Si-

meonom z roku 1760 v Kožanoch. 

Do areálu skanzenu v Bardejovských 

kúpeľoch bol premiestnený Chrám 

Ochrany Presvätej Bohorodičky roku 

1730 z Mikulášovej. Jediným pravo-

slávnym chrámom v tomto regióne 

je Chrám Narodenia Presvätej Boho-

rodičky z roku 1923 v Hutke. Všet-

ky chrámy majú svoje drevom a rok-

mi nasiaknutou existenciou voňajúce 

čaro. Svoj neskutočný pokoj. Svoju 

energiu, ktorú dokážu neustále vyža-e e g u, o ú do á u eus á e y a

Hervatov (UNESCO)

Lukov – Venécia
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rovať a odovzdávať z generácie na ge-

nerácie. Jeden z nich je predsa len 

iný. Je ním chrám Ochrany Presvä-

tej Bohorodičky z roku 1763 v Jedlin-

ke. Ten sa spomedzi všetkých vymy-

ká svojím nádherným ikonostasom, 

tvoreným štvorradovou architektú-

rou. Práve ikonostas v Jedlinke – lade-

ný do modra s bohatou drevorezbou 

a pozlátením, je údajne najkrajším 

a najcennejším zo všetkých ikonosta-

sov, nachádzajúcich sa na Slovensku.

HERVATOVSKÁ „PERLA“
Cestou z Bardejova do Prešova nemož-

no obísť dedinku Hervatov. V nej vás ako 

prvé upútajú  zachované zrubové - s ob-

lúkovou klenbou omietané a modrou far-

bou namaľované - sýpky, z ktorých sú nie-

ktoré už zrekonštruované a niektoré na 

rekonštrukciu ešte len čakajú. Magnetom 

pre návštevníkov Hervatova je však dre-

vený gotický rímsko-katolícky Kostol sv. 

Františka z Assisi, obkolesený kamenným 

ochranným a spevňovacím múrom,  po-

stavený v druhej polovici 15. storočia! Je 

najstarším a zároveň najzachovanejším 

dreveným kostolíkom na Slovensku, za 

čo vďačí zrejme aj tomu, že bol postavený 

z tisového dreva. Nielen samotný kostol, 

ale aj jeho oltár sv. Kataríny, Panny Má-

rie a sv. Barbory, ale aj neskorogotický ob-

raz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. 

Kataríny Sienskej, či tabuľový obraz Po-

sledná večera z roku 1653 patria k histo-

rickým skvostom, vďaka čomu bol v roku 

2008 zapísaný do Zoznamu svetového de-

dičstva UNESCO.  

Pokračovanie nabudúce

Výsledok testovania  vozidla 
Mercedes-Benz CLA 220 CDI
Cestu z Bratislavy na severovýchod Slovenska 

– po diaľnici, rýchlostných cestách, či cestách 

prvej a druhej triedy v okresoch Bardejov, Svid-

ník a Prešov sme absolvovali na vozidle Merce-

des-Benz CLA 220 CDI. Napriek svojmu vonkaj-

šiemu vzhľadu a veľkosti sa doň pohodlne usadí 

aj väčšia osoba, pričom bude mať ešte rezervy 

vo všetkých smeroch. Z hľadiska ergonómie ide 

o takmer dokonalé vozidlo - na všetko je dob-

re vidieť a všetko je v pohodlnom dosahu. Pred-

né (testované) športové sedadlá s integrovanou 

opierkou hlavy sú nielen vizuálne efektné, ale do-

kázali vodiča komfortne a bezpečne držať aj v zá-

krutách. Jedinou nevýhodou sa počas testovania 

ukázal byť tvrdý športový podvozok s nízkopro-

fi lovými 18-kami gumami, ktoré na rozbitých 

a neopravených cestách, v oblastiach, kde „dáva-

jú líšky dobrú noc“, neboli tým optimálnym rie-

šením. Nespochybniteľnou prednosťou CLA je 

jej spotreba. Tá sa na diaľničných úsekoch držala 

na úrovni 5,5 l/100km, pričom počas pomalšieho 

a opatrnejšieho jazdenia na cestách nižšej trie-

dy sa spotreba dokázala dostať aj pod päť litrov. 

Vplyv na nízku spotrebu má nepochybne aj vý-

borná aerodynamika a dvojspojková prevodov-

ka 7G-DCT. Keď si k tomu pripočítame bezplatný 

6-ročný servis a dvojročnú záruku s možnosťou 

jej predĺženia až o ďalších 48 mesiacov, či troj-

ročné povinné zmluvné a aj havarijné poistenie 

v cene vozidla, prídeme na to, že dvojlitrová CLA 

je ideálnym vozidlom predovšetkým pre mladú 

a dynamickú generáciu.Frička
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T
ypickou pre túto oblasť 

je, že ide o mierne aridné 

pásmo (oblasť, kde sú nízke 

zrážky a kde dážď väčšinou 

pozostáva z náhodných, 

krátkych, prudkých lejakov) s nižším po-

dielom zrážok okolo 550 mm a priemer-

nou ročnou teplotou  10 °C. Pre okolie 

Pezinka sú charakteristické aj výrazné 

rozdiely medzi teplotou cez deň a v noci, 

ktoré v čase vegetácie dosahujú až 15 °C. 

Geologické podložie tvoria prevažne ná-

plavové kužele malokarpatských potokov 

s hlinito-piesočnatými pôdami.

IDEÁLNY PARTNER 
= RIZLING VLAŠSKÝ 

Pod pezinský vinohradnícky rajón patrí 

nielen Pezinok, ale aj obce Chorvátsky 

Grob, Limbach, Slovenský Grob, Svätý 

Jur a Viničné. „Pezinok je vinohradníc-

kou oblasťou, v ktorej sa kedysi pestovalo 

až 90 % bielych odrôd. Dnes je to už o čosi 

menej, pretože do módy prišlo pitie červe-

ného vína v sedemdesiatych a osemdesia-

tych rokoch minulého storočia,“ obozna-

muje nás so situáciou s pestovaním vínnej 

révy predseda Združenia Makoparpatská 

vínna cesta, oduševnený vinohradník a ši-

roko-ďaleko známy vinár Milan Pavelka. 

V súčasnosti tak tvorí výsadba mod-

rých odrôd približne štvrtinu, zvyšok sú 

biele odrody. Tak ako je pre Skalicu či 

Raču typická Frankovka, pre Častú Velt-

lín zelený, Modru jej Leanka, je pre Pezi-

nok charakteristický Rizling vlašský. Ne-

jeden pezinský lokálpatriot vám povie, že 

keby to bolo možné, namiesto v zelenom 

štíte zlatou žiarou obkolesenej Panny Má-

rie s korunou na hlave a červenom plášti, 

štýl
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Pezinské  
Srdcom najväčšej a najvýznamnejšej oblasti pestovania hrozna na Slovensku 

-  Malokarpatskej vinohradníckej oblasti je Pezinok a jeho najbližšie okolie. 
Nečudo. Hrozno sa na južných, slnkom prehriatych svahoch Malých Karpát 

pestuje už vyše dve tisícročia a tak nečudo, že keď sa povie Pezinok, 
vaše zmysly okamžite opanuje vôňa a chuť kvalitného, predovšetkým

 bieleho vína... Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek
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 poklady
1.časť

stojacej na kosáku strieborného mesiaca 

a zlatej zemi by mali v erbe mesta vyob-

razenú peknú dobre vychladenú fľašu riz-

lingu. Liberáli by súhlasili aj s kompro-

misom, na základe ktorého by ju držala 

v ruke v súčasnom erbe vyobrazená Pan-

na Mária... Nech už je akokoľvek, isté je 

jedno – pezinské vinohrady tým, že sú od 

severu a severozápadu chránené pohorím 

Karpát, poskytujú pre zrenie hrozna ma-

lebnejšie prostredie s dlhou a suchou jese-

ňou, a tým aj predpoklad skvelého vína. 

„Vinohrady lokalizované na kopcoch sú 

položené na žule a bridlici, prípadne zmie-

šané. Až dole pod obcami sú hnedé málo 

výživné pôdy. Preto aj Rizling vlašský vy-

robený z hrozna na pezinských , limbaš-

ských a jurských kopcoch je ideálny na 

konzumáciu od piatka do nedele, počas 

sviatku, práce, smútku, ale aj veselia,“ opi-

suje prednosti typického produktu pezin-

ského rajónu Milan Pavelka a pokračuje: 

„Už uhorský kráľ Matej povedal, že brati-

slavské vinohrady sú najväčšie, jurské naj-

lepšie, pezinské najkrajšie a modranské 

najvýnosnejšie. Naše – pezinské vína – do-

robené z hrozna z najkrajších vinohradov 

sú typické tým, že sú suché, jednoduché, 

s jemným ovocným buketom, s vyšším ob-

sahom minerálov. Teda žiadne južanské 

vína s vyšším obsahom alkoholu. Naopak, 

pre nás sú typické ľahko pitné vína. Také, 

aby ste si v ich spoločnosti vedeli predsta-

viť každý svoj deň. “

VINÁRI A VINOHRADNÍCI
Milan Pavelka vlastní so svojím synom 

približne 50 ha vinohradov.  A hoci je 

to len čosi vyše 10 % celkovej rozlohy vi-

nohradov pezinského rajónu, je najväč-

ším vinohradníkom a vinárom. Samozrej-

me, sú aj väčší, akými sú napr. Grinavské 

družstvo, avšak tí majú vinohrady prena- 

jaté. Ďalší známy Pezinčan a vinár – Pe-

ter Matyšák hrozno na výrobu vína nepes-

tuje, ale nakupuje v okolí Malých Karpát 

a najmä na južnom Slovensku. Napriek 

tomu je najväčším súkromným výrobcom 

vína na Slovensku, ktorý má renomé ako 

výrobca kvalitných vín. „Bohužiaľ, done-

dávna bol na Slovensku trend, že bolo 

veľa vinárov, rôznych „alchimistov“ a po-

merne málo takých, čo boli aj vinohrad-

níkmi. Taký bol trend, móda a ľahšia ces-

ta, ako zarobiť. Nakoľko sa nemení len 

doba, ale aj ľudia, postupne sa to mení 

a aj tí, ktorí hrozno donedávna len na-

kupovali, si začínajú prenajímať či kupo-

vať postupne aj vinohrady. Zistili, že je to 

aj o prestíži - medzi znalcami a odborník-
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štýl
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mi sú vždy váženejší vinári, ktorí sú nie-

len alchymistami, ale sa aj prakticky – na 

základe vlastných skúseností - rozumejú 

aj samotnému dopestovaniu hrozna,“ pri-

bližuje situáciu s pestovaním hrozna a ná-

slednou výrobou vína predseda Malokar-

patskej vínnej cesty. Ako sa dozvedáme, 

v tejto súvislosti sa podarilo Pezinku, na 

rozdiel od iných lokalít, zachovať aj svoj 

typický vinohradnícky charakter. „Lim-

bach je klčovaním vinohradov a výstav-

bou úplne zdevastovaný. Kedysi to bola 

dedinka, ktorá si pre svoj autentický vi-

nohradnícky charakter pýtala zápis do 

UNESCO, dnes je to smutný pamätník 

developerov. Podobne dopadli aj také de-

dinky a lokality, akými sú Rača, Devín, či 

z väčšej časti aj Svätý Jur,“ dodal.

KVALITA ČI NÁLEPKY?
Milan Pavelka má vyhranený ná-

zor aj na dnes také obľúbené lepe-

nie nálepiek na vínne fľaše: „Keď 

sa niekedy lepšie pozriete, zistíte, 

že na fľaši sú aj štyri nálepky za 

zlaté medaily z takých súťaží, že 

ste ani len netušili, že taká dedina 

u nás existuje. Viete, podľa mňa 

to už začína niekedy hraničiť 

s gýčom.“ Osobne je presved-

čený, že ľudia by nemali ku-

povať víno podľa počtu nale-

pených medailí, ale skôr by sa 

mali upriamiť na značku, kto-

rej kvalita je dlhodobo známa, 

ktorá má svoju dlhodobú kon-

tinuitu výroby. „V opačnom 

prípade dopadneme s tými 

medailami nalepenými na fľa-

šiach asi tak, ako keď som mi-

nule videl na fotke generálov 

severokórejskej armády, ktorí 

mali na sebe toľko medailí, že 

Pezinok 
je vinohradníckou 

oblasťou, 
v ktorej sa kedysi 
pestovalo až 90 % 

bielych odrôd 

ná-

e-

a 
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si ich museli pripínať už aj na gate .“ Na 

druhej strane priznáva, že ako výrobca 

sa aj on zúčastňuje súťaží tak na Sloven-

sku, ako aj v Česku. „Som lokálpatriot, 

a aj tým, že získavam na rôznych rele-

vantných súťažiach ocenenia svojimi tra-

dičnými vínami z hrozna dopestovaného 

v našom chotári, robím tým reklamu nie-

len sebe, ale predovšetkým svojmu regió-

nu,“ poznamenáva. Ako príklad toho, že 

aj na Slovensku sa dá urobiť veľmi dob-

ré a kvalitné víno, charakteristické pre 

danú oblasť bez aromatických prísad, 

uviedol renomovanú a medzi svetový-

mi vinármi akceptovanú bruselskú sú-

ťaž, na ktorej práve jeho Rizling rýnsky 

ročník 2011  získal veľkú zlatú medai-

lu. „Napriek tomu, že so mnou nebude 

mnoho ľudí súhlasiť, som presvedčený,  

že aj Slovensko je vychytenou vinárskou 

oblasťou. Samozrejme, pokiaľ ide o roz-

lohu viníc či objem  výroby vína, nemô-

žeme konkurovať zahraničiu, avšak o to 

je naša väčšia úloha sa presadiť kvalitou. 

Dnes viacerí kvalitní slovenskí vinári po-

rážajú francúzskych vinárov,“ uzatvára 

tému Milan Pavelka. 

Pokračovanie nabudúce.

Na čo je predseda Malokarpat-
skej vínnej cesty Milan Pavel-
ka zvlášť pyšný a ktorí vinár-
ski majstri a akými pre tento 
rajón typickými vínami budu-
jú imidž a šíria dobré meno pe-
zinského vinárskeho rajónu, 
sa dozviete už v najbližšom vy-
daní magazínu Hviezdy ciest, 
v pokračovaní nášho seriálu 
o víne, vinároch a vinohradníc-
kych oblastiach Slovenska...
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Najmä našim čitateľkám (ale nielen im) venoval náš časopis už rozhovor 
o prevencii a mamografi ckom vyšetrení prsníkov. Čo je zasa dobré vedieť 

o prevencii, diagnostike a liečbe špecifi cky mužského orgánu, akým je 
prostata, nám pre mužov (ale nielen pre nich) porozprával primár urologického 

oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici doc. MUDr. Jozef 
Marenčák, PhD. Patrí k tým slovenským lekárom, za ktorými denne príde 

okolo štyridsať pacientov, týždenne urobí aj štrnásť operácií a jeho prednášky 
sú žiadané a publikácie sledované tiež v zahraničí.  Text a foto: Peter Kresánek

P
ísali sme, že na mamo-
grafi u chodí na Sloven-
sku len asi jedna pätina 
žien z tých, ktorých sa 
to týka. Ako sú na tom 

s prevenciou, vrátane vyšetrenia 
prostaty, slovenskí muži?

- Muž po päťdesiatke má u nás ná-

rok na preventívnu prehliadku jeden-

krát za tri roky. Z pohľadu  odborní-

kov to môže byť nielen dosť neskoro, 

ale aj málo často. Navyše, viacerí ne-

využívajú ani túto možnosť. Dá sa 

konštatovať, že na Slovensku sa aj 

vzdelaní muži k návšteve u urológa 

stavajú veľmi nezodpovedne. Zhru-

ba dve tretiny z tých mužov, ktorí vô-

bec prídu, tak urobia spravidla až na 

podnet či doslova z donútenia svo-

jich manželiek, ktoré si všimnú ich 

ťažkosti.  

Poradíte teda, kedy treba také-
to mužské preventívne vyšetrenie 
absolvovať? 

- Ochorenia prostaty, aj tie najzá-

važnejšie onkologické, dlhodobo ne-

musia sprevádzať žiadne symptómy. 

Spozornieť preto musíte, najmä ak sa 

začnú prejavovať problémy pri moče-

ní. Osobitne ak treba na jeho začia-

tok čakať, má slabý prúd či opakuje 

sa časté nutkanie nielen cez deň, ale 

najmä v noci. Varujúce je, keď muž, 

ktorý bežne spal okolo sedem hodín, 

sa v noci začne budiť, musí ísť mo-

čiť dva- až štyrikrát za noc, pričom zo-

budí aj svoju partnerku. Dôsledkom 

toho je nevyspatý, má zníženú pra-

covnú výkonnosť, hrozia mu častej-

šie úrazy a celkovo sa znižuje kvalita 

jeho života. Takže pri takýchto prí-

znakoch je stopercentne nutné urých-

lene navštíviť urológa. Bez príznakov 

za optimálne považujem ísť na pre-

venciu a ukázať sa urológovi aj v skor-

šom veku, ako je päťdesiatka, tak raz 

za rok.   

Vysvetlíte, ako mužské urologické 
vyšetrenie prebieha a koľko času 
zaberie, keďže naši čitatelia ho 
zväčša nemajú nazvyš?

- Vyšetrenie by mal určite vyko-

nať skúsený odborník, ktorý už vie 

diferencovať, či ide o nezhubné ale-

bo zhubné ochorenie a podľa toho 

tiež nasadiť účinnú liečbu. Taký, kto-

rý na jednej strane toho pacienta zby-

točne nevystraší, ale zároveň urobí 

všetky základné nevyhnutné úkony. 

Bežné skríningové vyšetrenie u skú-

seného urológa sa dá stihnúť aj zhru-

ba za štvrťhodinu. Menej príjemný 

z toho je pre pacienta iba predchádza-

júci odber krvi a vyšetrenie prostaty 

cez konečník. Dôležitá je aj podrobná 

anamnéza vzhľadom na výskyt rakovi-

ny prostaty u jeho príbuzných. Ďalšie 

možnosti indikácie a voľby liečby po-

skytuje sonografi cké vyšetrenie, ktoré 

tiež povie veľa o obličkách. Pre detail-

nejšie určenie zväčšenia alebo ochore-

nia prostaty slúži tiež urodynamické 

vyšetrenie na prístroji, ktorý odme-

ria a vyobrazí krivku intenzity prú-

du moču. 

V súvislosti s Angelinou Jolie sa 
pozornosť pri prevencii ochore-
ní žien upriamila na antigény. 
Jestvuje niečo podobné aj pri mu-
žoch?

- Ako som už spomenul, väčšina 

druhov rakovín prostaty býva bezprí-

znaková. To zvyšuje dôležitosť pra-

videlného absolvovania preventív-

nej prehliadky i význam a rolu pri 

tom aktívneho vstupu lekára. Mužský 

prostatický špecifi cký antigén (PSA) je 

určitým indikátorom tohto ochorenia. 

S tým súvisiaci postup však musí hod-

notiť a zvoliť na základe súhry viace-

rých faktorov iba odborník. Lekár tu 

má veľmi ťažkú úlohu, veľkú zodpo-

vednosť, aby prípadne pacienta zby-

točne nestresoval. Zložitosť spočíva 

tiež v tom, že sa zohľadňuje i vek pa-

cienta. Pravdou je, na čo poukazujú 

i výsledky veľkých svetových štúdií, 

že pri rakovine prostaty naozaj dnes 

ešte stopercentne nevieme odlíšiť tie 

druhy, ktoré úplne iste ohrozujú ži-

vot pacienta, posúdiť mieru ich agre-

sivity, a tým aj nebezpečenstva. To 

spravidla znamená, že keď má muž 

pozitívnu rodinnú anamnézu (jedné-

ho alebo viac príbuzných, ktorí mali 

Dobré vedieť II
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rakovinu prostaty) a ak má vyššie 

PSA, musí sa mu robiť biopsia pros-

taty, ktorú vyhodnotí kvalitný pato-

lóg. Podľa výsledkov sa potom po roz-

hovore s pacientom (osvedčilo sa mi 

aj s rodinným príslušníkom) volí ďal-

ší postup. 

Povedali by ste nám niečo o jed-
notlivých druhoch ochorení pros-
taty?

Pri ochoreniach prostaty jestvujú 

tri základné druhy. Jednak sú to zá-

palové ochorenia prostaty, potom sú 

to nezhubné (benígne) zväčšenia pros-

taty a nakoniec je to zhubné zväčše-

nie alebo zhubné postihnutie prosta-

ty, čiže karcinóm prostaty. Tie prvé, 

zápalové ochorenia prostaty sú čas-

té, dá sa povedať u mladších mužov 

a mužov strednej generácie. Nezhub-

né zväčšenie prostaty, takzvaná beníg-

na prostatická hyperplázia, ako aj ra-

kovina prostaty, karcinóm prostaty 

sú typické pre mužov po päťdesiatke. 

U nás, ale aj v Európe je vlastne naj-

väčší podiel mužov, ktorí sú postih-

nutí týmito ochoreniami, po šesťde-

siatke. Rakovina prostaty postihuje 

hlavne sedemdesiatnikov, ale vysky-

tuje sa, samozrejme, aj u päťdesiat-

ročných, ale i mladších.  Nezhubné 

ochorenia prostaty sa dajú riešiť re-

latívne veľmi jednoducho. Ešte pred 

dvadsiatimi rokmi sme ich operova-

li. Dnes už je farmakoterapia tak ďale-

ko, že s najnovšími liekmi dokážeme 

vyliečiť temer 90 percent pacientov.  

Pri rakovine prostaty sa veľmi zlepši-

la nielen diagnostika, ale najmä tiež 

liečba jej začiatočných štádií.  Vylie-

čenie pacienta je možné osobitne po-

kiaľ sa naozaj zistí ochorenie včas. Po 

konzultácii s odborníkmi a v závislos-

ti od druhu a štádia ochorenia sa ďa-

lej ponúka možnosť otvorenej, laparo-

skopickej alebo aj robotickej operácie. 

Rovnocennú liečbu ponúka tiež rádio-

lógia ožiarením danej oblasti. Na Slo-

vensku sa už v Onkologickom ústave 

sv. Alžbety vykonáva pre vhodné in-

dikácie tiež liečba vkladaním rádio-

aktívnych zŕn do prostaty presne na 

choré bunky. Potešujúce je, že v súčas-

nosti doznali aj tie pokročilejšie štá-

diá rakoviny prostaty veľký pokrok 

v liečbe. Vďaka progresívnym liekom 

a metódam liečby dnes aj pacienti po 

zistení pokročilého štádia ochorenia, 

čo mi potvrdzuje aj moja prax, môžu 

prežiť desať a viac rokov. 

Dá sa pred týmto ochorením vo-
pred nejako chrániť, pomáha-
jú pohybové aktivity, racionálna 
strava, či napríklad ľudovo odpo-
rúčané tekvicové semiačka?

- Pohyb, racionálnu stravu či tekvi-

cové semiačka - to všetko môžem ako 

lekár pre upevňovanie zdravia len po-

chváliť. Žiaľ, vo vzťahu k ochoreniam 

prostaty, vrátane tých najzávažnej-

ších, podľa doterajších poznatkov nič 

takého preukázateľne nefunguje. Po-

tešiť však môžem tým, že dnes už do 

liečebného arzenálu patrí aj tzv. malý 

aktívny dohľad. Pacienti, ktorí majú 

rakovinu klasifi kovanú ako nízkorizi-

kovú, sa dajú roky iba sledovať i s pra-

videlnými kontrolnými vyšetrenia-

mi. A až 60 percent z nich sa pritom 

môže dlhodobo vyhnúť invazívnej for-

me liečby operáciou. 

Rakovina prostaty je jeden z naj-

komplikovanejších nádorov. Keď to 

študentom medicíny vysvetľujem, po-

užívam príklad so škatuľou, do ktorej 

položíte korytnačku, zajaca a vtáka. 

Vták hneď uletí, zajacovi sa môže, ale 

nemusí podariť vyskočiť, a korytnačka 

zostane v škatuli čučať na dne. Tak sa 

môžu vyvíjať aj jednotlivé formy tejto 

rakoviny. 
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P
odľa legendy tvoril pôvod-

ný diamant, z ktorého od-

delili a vybrúsili neskôr dra-

hokam Hope, jedno z očí 

hinduistickej modly. Chrá-

moví kňazi mali uvaliť na každého, kto 

by sa dostal do priameho styku s ka-

meňom, strašnú kliatbu. V Indii kúpe-

ný alebo podľa iných zdrojov ukrad-

nutý drahokam priniesol do Európy 

francúzsky obchodník s klenotmi Jean 

Baptiste Taverier. Kliatba mala aj tu 

zaúčinkovať: vraj ho roztrhali vlci. 

Efektne meniaci farby, tmavomod-

ro sivý diamant Hope s neobvykle in-

tenzívnou brilantne červenou lumi-

niscenciou má hmotnosť 45,53 karátu 

(9,1  gramu). Od prvých dochovaných 

zmienok o ňom v sedemnástom sto-

ročí, počas putovania z Indie do Fran-

cúzska, Veľkej Británie a Spojených 

štátov vystriedal viacerých majiteľov. 

Mnohých aj s pohnutými osudmi. Ne-

zriedka bol tiež nezvestný. Jeho cena 

sa v prepočte z pôvodných dvesto dolá-

rov vyšplhala na 250 miliónov dolárov 

(najnovšia známa poistná suma).

V roku 2013 si pripomíname 55. vý-

ročie odvtedy, ako sa dostal preklia-

ty Hope do vlastníctva neziskového 

(s bezplatným vstupom) Národné-

ho múzea prírodnej histórie Smithso-

nianovho inštitútu (vznik roku 1910) 

v americkom Washingtone. Múzeu ho 

daroval vtedajší vlastník Harry Win-

ston. Tento príklad nezištnosti podnie-

til mohutnú vlnu ďalších fi lantropov. 

Múzeum tak obohatilo svoje zbierky 

o tisíce vzácnych exponátov. A za vyše 

polstoročie, počas ktorého vlastní dia-

mant Hope, ho žiadna kliatba nepo-

stihla. Naopak, múzeum zaznamena-

lo nebývalý rozvoj. V súčasnosti zaberá 

plochu 18 futbalových ihrísk. Jeho de-

pozity obsahujú vyše 126 miliónov prí-

rodovedných vzoriek a kultúrnych ar-

tefaktov. Najnovšia analýza diamantu 

Hope, ktorú uskutočnil po navŕtaní 

otvoru doň  vo veľkosti jedného nano-

metra Americký gemologický inštitút, 

odhalila aj príčinu jeho tajomného svi-

tu. Môže za to najmä prítomnosť bóru, 

ale aj vodíka a prípadne i dusíka. 

štýl
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Prekliatie už nefunguje?
Sťatie gilotínou francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. a kráľovnej Márie 
Antoinetty, znásilnenie a zmrzačenie princeznej de Lamballe, zhodenie do 
priepasti obchodníka Simona Menecharidesa aj s manželkou a malými 
deťmi, šialenstvo a samovražda klenotníka Jacquesa Colota, či obesenie 
strážcu Hehver Aghu... To sú iba niektoré z desiatok zmieňovaných tragédií, 
ktoré mal spôsobiť „najprekliatejší“ diamant sveta Hope (Nádej).   
Text: Martin Mikuš, Slovenský gemologický inštitút / Foto repliky diamantu Hope: Peter Kresánek
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Vo vybraných týždňoch 
tohto roku zaznamenal 
Slovenský gemologický 
inštitút (SGI) v monitorova-
ných  klenotníctvach (v Bra-
tislave, Prešove, Prievidzi, 
Spišskej Novej Vsi, Trenčíne 
a Žiline) medziročný ná-
rast obratu zo šperkov až 
o 51,44 %.  

Poukazuje to na skutočnosť, že celosve-

tový nárast dopytu vo svete po šperkoch 

zrejme neobišiel ani Slovensko. Médiá 

vo svete i na Slovensku (napríklad Trend 

a Hospodárske noviny) už informova-

li o citeľnom vzostupe maloobchodného 

predaja šperkov naprieč kontinentmi. Od 

Austrálie cez Čínu, Indiu až po Japonsko, 

Švajčiarsko či Thajsko. Zlato, striebro či 

diamanty, z ktorých bývajú šperky zhoto-

vené, neposkytujú úroky ani dividendy. 

Oproti štátnym papierovým bankovkám 

sú však spôsobilé trvalejšie zachovávať 

hodnotu (napriek najnovším turbulen-

ciám ceny zlata). Navyše nadobudnúť 

a vlastniť šperk nemusí byť také náročné 

z hľadiska jeho nákupnej ceny ani požia-

daviek na bezpečné uschovanie, ako je to 

v prípade iných objemovo náročných ko-

modít. Šperk má pritom aj svoju priamu 

úžitkovú hodnotu. Možno ho napríklad 

nosiť či darovať. Pre každý prípad však 

jedna užitočná rada. Začali sa nám letné 

dovolenky. Zvlášť v zahraničí a rozvojo-

vých krajinách sa pri nich môžete stretnúť 

s lákavou ponukou kúpy šperku, nevra-

viac o drahokame. Tu odporúčame po-

stupovať uvážlivo. Osobitne, pokiaľ sa aj 

cena javí veľmi výhodná. Zariadenia v na-

šich laboratóriách dokážu spoľahlivo od-

líšiť falzifi kát od kvalitného výrobku, hod-

notný šperk od napodobneniny, prírodný 

diamant od syntetického. Žiaľ, to už môže 

byť neskoro...  

Ing. Ivan Mikuš, predseda Slovenského 
gemologického inštitútu / Foto: Archív 
Slovenského gemologického inštitútu

Konzulát Kráľovstva Leso-
tho na Slovensku slávnost-
ne  v Bratislave otvorila 
charge de aff airs veľvysla-
nectva tejto africkej kraji-
ny sídliaceho v Taliansku 
– Senate Barbara Masupha.  

Za účasti predstaviteľov diploma-

tického zboru prevzal z jej rúk me-

novací dekrét nový honorárny kon-

zul Kráľovstva Lesotho v SR Ing. 

Dušan Blattner. Otec a syn Blattne-

rovci sú tiež známi stavebnými pod-

nikateľskými aktivitami v tejto ďa-

lekej krajine a vďaka svojej láske 

k vozidlám so striebornou hviezdou 

v znaku aj majiteľmi a dlhoroč-

nými klientmi značky Mercedes-

-Benz. Podľa ministerstva zahranič-

ných vecí a európskych záležitostí 

SR je Honorárny konzulát Kráľov-

stva Lesotho na Slovensku v pora-

dí päťdesiatym druhým konzulátom. 

Najvyššie položený vnútrozemský 

štát v Afrike - Lesothské kráľovstvo 

(hlavné mesto Maseru), známe tiež 

ťažbou unikátnych diamantov, po-

núka nevšedné turistické zážitky. 

Má vyše dva milióny obyvateľov, 

hlavou štátu je panovník jeho veli-

čenstvo kráľ Letsie III., predsedom 

vlády Tom Motsoahae Thabane. 

Text a foto: Peter Kresánek

S dopytom po šperkoch 
v zahraničí uvážlivo...

Päťdesiaty 
druhý 
konzulát 
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Tohtoročnej neformálnej advokátskej 

Ochutnávky s hviezdami - v polovici apríla 

v priestoroch showroomu  spoločnosti Mo-

tor-Car Bratislava na Tuhovskej ulici v Bra-

tislave - dominovali nielen vína z produk-

cie partnerov stretnutia - spoločností Elesko, 

AGRO-MOVINO, Víno Dudo, Vital Gra-

pe (spoločnosť je výhradným dovozcom 

vína Lahofer na Slovensko) a Víno Nitra, 

ktorá prezentovala značky Sekt Pálffy a Cha-

teau Modra. O spoločenský zážitok sa stara-

li pianista Jozef Hollý so spevákom Jurajom 

Zaujecom, noblesu stretnutiu zástupcov Slo-

venskej advokátskej komory dodali partneri 

stretnutia – spoločnosti Mary Kay a A Bri-

liant a predovšetkým hviezdni spoločníci – 

prezentované modely vozidiel Mercedes-

-Benz triedy CLA, ML, A, CLS Shooting 

Breake, E, GLK, B, C a GL... 

Text: -scg-, foto: Diana Ušelová

Piata 
úspešná 

ochutnávka
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N
a jednej strane sú sachari-

dy pre nás nesmierne dôleži-

té, pretože bez nich by sme 

boli stále unavení a nevlád-

ni. Ale na strane druhej, po-

kiaľ to preháňame s ich konzumáciou, hrozí 

nám priberanie na hmotnosti a iné zdravot-

né problémy.

Podľa počtu dvojitých uhlíkových vä-
zieb rozlišujeme 3 základné druhy sa-
charidov:
1.  monosacharidy (glukóza, fruktóza, dextró-

za, galaktóza)

2.  oligosacharidy (sacharóza, maltóza, lak-

tóza)

3.  polysacharidy (celulóza, škrob)

Počet dvojitých uhlíkových väzieb nám ho-

vorí o tom, ako rýchlo telo dokáže rozložiť 

danú zlúčeninu, a tým aj rýchlosť prenosu 

glukózy do krvi. 

Pri redukcii hmotnosti a podkožného tuku 

je dôležité udržiavať stabilnú hladinu krvného 

cukru. Preto monosacharidy by sme mali kon-

zumovať čo najmenej. Denný príjem monosa-

charidov by mal byť maximálne 20 % z celko-

vého denného príjmu sacharidov. Zvyšných 

80 % denného príjmu sacharidov by sme mali 

prijať v podobe celulózy a škrobu.

GLYKEMICKÝ INDEX
Glykemický index je číslo vyjadrujúce, ako 

rýchlo sa daná potravina v našom tele rozloží 

a glukóza prejde do krvi. Čím rýchlejší tento 

proces je, tým vyššie číslo daná potravina má. 

Podľa glykemického indexu rozdeľu-
jeme potraviny do troch kategórií:
1. s nízkym glykemickým indexom (< 55)

2.  so stredným glykemic. indexom (56 – 69)

3. s vysokým glykemickým indexom (> 70)

Pokiaľ je vo vašom úmysle zredukovať 

hmotnosť, podkožný tuk alebo len zastabili-

zovať hmotnosť a stravovať sa zdravšie, po-

tom by ste si mali vyberať potraviny s níz-

kym až stredným glykemickým indexom.

GLYKEMICKÁ ZÁŤAŽ
Glykemická záťaž je číslo vyjadrujúce, koľ-

ko gramov sacharidov sa nachádza v 100 g 

danej potraviny. Čím vyššie toto číslo je, tým 

viac energie nám daná potravina poskytne, 

a tým viac zaťaží náš organizmus pri jej roz-

kladaní.

Podľa glykemickej záťaže roz-
deľujeme potraviny 
do troch základných 
skupín:
1. s nízkou glykemickou 

záťažou (< 10)

2. so strednou glykemic-

kou záťažou (10 až 20)

3. s vysokou glykemic-

kou záťažou (> 20)

Pokiaľ je vo vašom úmysle zredukovať 

hmotnosť, podkožný tuk alebo len zasta-

bilizovať hmotnosť a stravovať sa zdrav-

šie, potom by ste si mali vyberať potraviny 

s nízkou glykemickou záťažou a len stried-

mo zaraďovať potraviny so strednou glyke-

mickou záťažou.

KTORÝM SA MÁM RIADIŤ JA, 
KEĎ CHCEM UPRAVIŤ SVOJU 
POSTAVU?

Je dôležité riadiť sa obomi index-

mi, pretože jeden dopĺňa druhý a opač-

ne. Existujú potraviny, ktoré majú vyso-

ký glykemický index (čím by boli pre nás 

škodlivé), ale na druhej strane majú nízku 

glykemickú nálož (čo je zase pre nás pro-

spešné). A teraz, babka, poraď. Čo je pre 

nás dobré? Tu jednoznačne platí jednodu-

ché životné pravidlo: „Všetko s mierou“. 

A preto, pokiaľ takej potraviny skon-

zumujete relatívne málo, všetko 

je v poriadku. Pozor 

však na potraviny, 

ktoré majú vysoký 

glykemický index 

a vysokú glykemickú 

záťaž. Tie spôsobujú 

priberanie na hmot-

nosti a iné zdravot-

né problémy. 

Sacharidy predstavujú energiu pre naše telo. Je to akýsi 
„benzín“, ktorý nám dáva energiu na pohyb, činnosť 
organizmu a jednotlivých orgánov. Text: Mgr. Martin Roháček, fi tnes 

tréner a nutričný poradca ESPRIA Health Club / Foto: INT, ESPRIA Health Club, s.r.o. 

Sacharidy 
palivo pre naše telo
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MERCEDESBENZ FITNESS BIKE  
Cena s DPH  1 390,43 €

MERCEDESBENZ TREKKING BIKE 
Cena s DPH 1 622,36 €

MERCEDESBENZ 
MOUNTAIN BIKE 

Cena s DPH 3 825,74 €

MERCEDESBENZ 
MOUNTAIN BIKE

Cena s DPH 3 825,74 €

mb collect2.indd 66mb collect2.indd   66 5. 7. 2013 13:14:535. 7. 2013   13:14:53



SÚPRAVA BLATNÍKOV   
Cena s DPH  46,27 €

SÚPRAVA SVETIEL     
Cena s DPH  81,06 € 

Nielen plavky, pláž, mojito, mestské podvečerné korzo či slnečné okuliare robia leto letom. 
Od minulého roka, keď Peter Sagan spustil na Slovensku dovtedy nevídané cyklistické 
šialenstvo, patrí k tradičnému slovenskému letu aj bicykel.  Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

A to v akejkoľvek podobe. Cestný, rekre-

ačný, športový či terénny – na tom až tak 

nezáleží. Dôležité je, že sa s ním môžeme 

svojou predstavivosťou preniesť na Tour 

de France 2013, Vueltu, na mestský down-

hill v slumoch Ria de Janiero, prevteliť sa 

do Sagana, Velitsa, Polca. 

Leto, to je predovšetkým pohoda, po-

čas ktorej si môžete s radosťou kedykoľ-

vek a kdekoľvek presadnúť napr. z komfor-

tu vášho kabrioletu s trojcípou hviezdou 

na jeden z nasledujúcich technologicky do-

konalých, štýlových a prémiových bicyk-

lov Mercedes-Benz. Samozrejme, odetý do 

adekvátnych prémiových doplnkov... :) 
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CYKLISTICKÝ DRES  
Cena s DPH  75,26 €

HELMA  UNISEX 
S BEZPEČNOSTNÝM 

LED OSVETLENÍM  
Cena s DPH  115,85 €

BATOH S VODNÝM ZÁSOBNÍKOM   
Cena s DPH  97,30 €
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Nadštandardný
predaj jazdených 
vozidiel
„Od januára tohto roka sme ako novoročný darček záujemcom o kvalitné 
a spoľahlivé jazdené motorové vozidlá uviedli do prevádzky najväčšiu 
predajňu luxusných jazdených vozidiel na Slovensku,“ uviedol riaditeľ košickej 
spoločnosti Motor-Car Košice Ing. Karol Šimko. Text a foto: Peter Škorňa
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T
o, že z jeho slov bolo cítiť 

určitú hrdosť, nie je náhod-

né. O správnosti rozhod-

nutia nesvedčia len pozi-

tívne ohlasy zákazníkov 

na kultivovaný vzhľad predajne, ale naj-

mä na skutočnosť, že dočasný komfort-

ný „domov“ tu priamo pod strechou náj-

de naraz 65 až 70 motorových vozidiel. 

Okrem toho si je možne „košické jazden-

ky“ pozrieť aj na internete a na všetkých 

relevantných portáloch, ako sú  www.ku-

paaut.sk, www.autobazar.eu, www.auto-

via.sk, www.tipcars.com,  www.mobile.

de, či www.motorcarke.sk. A nielen to. 

Už po polroku existencie novej prevádz-

ky sa ukazuje, že ročný plán predaja bude 

prekročený skôr než na konci roka. Dô-

vod objasnila Mgr. Anna Bežilová, vedúca 

marketingu spoločnosti Motor-Car Koši-

ce: „Ľudia oceňujú, že si u nás môžu vy-

brať zo širokej ponuky nielen vozidiel Mer-

cedes-Benz, ale aj iných značiek, podobne 

ako aj modelov – od osobných až po úžit-

kové. Od najnovších modelov až po veterá-

ny. Máme tu napríklad veterán mercede-

su, o ktorý momentálne „súťažia“ až dvaja 

záujemcovia. Nehovoriac o takých lahôd-

kach, akými sú superluxusné vozidlá Mer-

cedes-Benz, Ferarri či Bentley...“

VŠETKO PRE KLIENTA
Samotná krytá plocha predajne jazde-

ných vozidiel má rozmer až 1 500 m2, pri-

čom interiér sa stále dotvára. „Už 

čoskoro tu budú osadené veľko-

rozmerné obrazy a fotografi e. Jed-

noducho, naša spoločnosť ponúka 

klientom ten najvyšší komfort a štan-

dard,“ dodáva A. Bežilová. A hoci je 

predajňa otvorená počas pracovných 

dní od 8.00 do 17.00 h, v prípade váž-

neho záujmu o kúpu vozidla predaj-

covia jazdených vozidiel – Ing. David 

Kucirka a Maroš Brna pripúšťajú aj 

individuálny čas prehliadky. „Zákaz-

ník u nás vie, čo kupuje. Pôvod vy-

stavených  vozidiel je preverený v da-

tabázach autorizovaných servisov 

predávaných značiek vozidiel. Bazí-

rujeme na tom, že dobré meno a spo-

kojnosť klienta je to, čo už dlhodobo 

zvyšuje kredit našej spoločnosti. Vďa-

ka tomu získa náš klient vozidlo nie-

len stopercentne pripravené, ale aj 

so všetkými potrebnými dokladmi. 

A k tomu, na všetky jazdené vozidlá 

Mercedes-Benz sa zároveň vzťahu-

jú aj všetky štandardné benefi ty a zá-

ruky – pokiaľ je vozidlo kupované 

v rámci ich stanovenej lehoty,“ dodá-

va na záver K. Šimko. 

Viac informácií na:  
+421 557 982 101, +421 918 424 301, 
+421 918 500 191 
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Potvrdená
prestíž
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Najkrajším vozidlom Autosalónu Bratislava 2013 sa stalo CLA, vystavené popri 
rovnako premiérových: triede E sedane i kupé a športovo ladenom výkonnom 
A 45 AMG. Najkreatívnejšiu expozíciu tu predstavila spoločnosť Mercedes-Benz 
Slovakia (MB SK). Takéto nezávislé ocenenia potešia o to viac, že tohtoročný 
23. ročník autosalónu s 88 slovenskými výstavnými premiérami bol, ako pre nás 
uviedla hovorkyňa Incheby Martina Sekulová, absolútne rekordný.  Text a foto: Peter Kresánek

1

1 Na Autosalóne Bratislava 2013 ocenili expozíciu 
MB SK ako najkreatívnejšiu a premiérové CLA ako 
najkrajšie vozidlo. 

2 Miss Universe SR 2013 Jeanette Borhyová tvrdí, že ju 
na CLA fascinuje všetko.    

3 Na fi nále súťaže o CLA sa v Auparku predstavili i tri 
najpríťažlivejšie z Miss Universe SR 2013. 

2

3

autosalon.indd 71autosalon.indd   71 5. 7. 2013 13:21:275. 7. 2013   13:21:27



predstavujeme

72  HVIEZDY CIEST   02/2013

P
restíž vozidiel s hviezdou 

potvrdil tiež záujem náv-

števníkov o ne, medzi nimi 

aj potenciálnych kupcov. 

A to nielen v expozícii MB 

SK na autosalóne. Rovnakú pozor-

nosť vyvolali v bratislavskom Aupark 

Shopping centre, kde nimi opäť vyšper-

kovali prízemie a ústrednú časť, čím 

vznikla ďalšia samostatná prezentá-

cia. „Rozchytávajú sa, obrazne vraviac, 

tak ako teplé rožky,“ tešil sa pred nami 

jeden z obchodníkov, práve keď dá-

val v Auparku na vystavenú novú trie-

du A tabuľku PREDANÉ. Kupujúce-

ho podľa neho zaujali nielen elegantné 

tvary vozidla, ale aj rozsiahla sériová 

a zaujímavá doplnková výbava. 

Blues „Mercedes-Benz“ ikony hippies, 

speváčky Janis Joplin, vysielalo ako 

prvé na Slovensku (podľa pamätní-

kov) Fun rádio pri svojom vzniku roku 

1990. Najnovšie už tretí rok na jeho 

vlnách zasa bežala hviezdnemu autu 

a interpretom venovaná súťaž. V aprí-

li tohto roku sa do nej zapojilo (podľa 

dostupných údajov) vyše 8 000 účast-

níkov. Z nich štyridsiati vyžrebovaní 

zápolili o ceny počas fi nálového dňa 

v bratislavskom Auparku. Víťaz zís-

kal hlavnú cenu Mercedes Benz triedy 

CLA na pol roka aj s pohonnými látka-

mi. Prenos fi nále súťaže sa uskutočnil 

priamo pri vystavenom novom CLA. 

Za účasti troch najpríťažlivejších zo sú-

ťaže Miss Universe SR 2013. Zážitky 

so svojím výnimočným mercedesom 

CLA nám priblížila miss Jeanette Bor-

hyová. Ako spomenula, šoféruje ho iba 

sama. „Fascinuje ma na ňom všetko. Je 

neskutočne krásny a úžasný.“ Dodala 

blonďavá miss z Ivanky pri Dunaji. 

4 Pestrá expozícia úžitkových vozidiel s hviezdou aj 
s novým Citanom umožňovala vystavené vozidlá 
si tiež odskúšať. 

5 Z celkovo asi 50-tisíc účastníkov súťaže Fun rádia 
a MB SK prišli na fi nálový deň v bratislavskom Auparku 
štyridsiati vyžrebovaní.

6 Záujem o niektoré vystavené vozidlá vyústil aj do 
ich kúpy.

7 CLA získal na pol roka aj s pohonnými látkami Jakub 
Valkovič.    

4

5 6 7
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Súlad a vernosť. A odvaha 
byť odlišná od ostatných. 
V práci, súkromí, či počas 
výnimočných životných 
okamihov. Byť jednoducho 
ženou. 

Optimistickou, nezávislou, náruži-

vou a plnou životnej energie. Jednodu-

cho dámou, ktorá je aj nonšalantná, 

aj stojí pevne nohami na zemi. Kto-

rá si uvedomuje samu seba. Presne ta-

kou, akou by nebola bez svojho par-

fumu značky Mercedes-Benz. Prvého 

dámskeho parfumu, ktorý má sviežu 

kvetinovú vôňu, stelesňujúcu kreativi-

tu a modernosť vďaka neobyčajnému 

a zmyselne provokujúcemu spojeniu 

mimózy s fi alkami. 

Pri nadýchnutí pocítite náznak 

bergamotu, vôňu broskyne, ne-

skôr mimózu, fi alky, ruže, ľalie, 

pačuli, biele pižmo a vanilku. 

Súhru zmyselnosti a túžby, 

atraktívnosti a luxusu. 

Výnimočnosť parfumu 

dodáva aj jeho samot-

ný nádherne číry fl akón, 

ktorý svojimi jemnými 

krivkami stelesňuje boky 

a ramená ženy. Jedno-

ducho – ultra ženský, 

ultra tenký a jemný. 

Plný metalických zá-

bleskov, vyleštený do 

striebra s vyrytým srd-

com uprostred. 

Text: Peter Škorňa / 
Foto: DAIMLER AG

Zmyselnosť provokujúci 
parfum  Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz Club 
Slovensko, 

Tuhovská 5, 
SK-831 07 BratislavaPRÉMIOVÝ KLUB  

Adresa:

Rodné . (I O):

Priezvisko:

Meno:

Tel. mobilný:

E-mail:

Aký automobil vlastníte:

Členské výhody Mercedes-Benz Club Slovensko:
 Z ava 5 %  na náhradné dielce a 10 % na servisnú prácu. 

asopis Classic magazine. 
lenská karta Mercedes-Benz Club Slovensko, ktorá opráv uje držite a na rôzne z avy (napr. pri návšteve múzea Mercedes-Benz 

v Stuttgarte, Mercedes-Benz classic centra vo Fellbachu a pod.) www.mercedes-benz.com/clubs
 Ú as  na podujatiach organizovaných Mercedes-Benz klubom Slovensko, resp. iným Mercedes-Benz klubom. 
Z ava na registra ný poplatok v prípade konania sa akcie pod záštitou Mercedes-Benz klubu Slovensko, resp. iných aj zahrani ných Mercedes-Benz klubov. 
Prístup na stránku s informáciami o vozidle (informácie o náhradných dielcoch pod a VIN, niektoré servisné postupy a množstvo zaujímavých informácií (prevažne 

technického charakteru). http://mercedes-benz-clubs.com/Registration/ClubLounge/186/en/001

Telefón: +421-2- 49294951 Mercedes-Benz klub Slovensko ŠtatutárnI zástupcovia: František Strachwitz, prezident
Telefax:  +421-2-49294929 Založený 3. 7. 1997                          Jan Novotny, tajomník
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Úspešné bratislavské     
Už po 22. raz organizovala spoločnosť Motor-Car Bratislava tradičné 

a mimoriadne obľúbené Raňajky s hviezdou. Záujemcovia i priaznivci 
trojcípej hviezdy na kapote, ktorých prišlo počas Raňajok po celom Slovensku 

vyše 3 000, sa mohli oboznámiť nielen s modelovou paletou vozidiel, ale sa 
mohli stretnúť aj s Ing. Andrejom Glatzom, generálnym riaditeľom, a ďalšími 

predstaviteľmi značky Mercedes-Benz na Slovensku. Text: Štefan Rosíval / Foto: MBSK
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P
ochopiteľne, hlavným dôvo-

dom bolo zoznamovanie sa 

s najnovšími modelmi znač-

ky. Konalo sa v obchodných 

priestoroch spoločnosti v Petr-

žalke, Lamači a v centrále na Tuhovskej 

ulici v Bratislave. Príjemné prostredie, 

chutné gastronomické špeciality a boha-

tý nápojový stôl mohlo vyše tisíc návštev-

níkov tohto významného a tradičného po- 

dujatia vychutnávať po celý čas. 

Počas troch dní si početní obdivovate-

lia otestovali osobné aj úžitkové automo-

bily značky Mercedes-Benz. Hlavnými 

hviezdami týchto dní boli predovšet-

kým nový model CLA a štýlový facelif-

tovaný model triedy E. Záujem bol – tak 

ako každý rok – mimoriadny, a tak mu-

sel organizátor vytvoriť štyri skupiny 

rôznych modelov po piatich vozidlách. 

Jazdy v moduloch nerobili vodičom žiad-

ne problémy, a to aj napriek skutočnos-

ti, že testovací okruh viedol po náročných 

a preplnených bratislavských uliciach a 

diaľničných úsekoch. Jazda na vybranom 

okruhu trvala približne hodinu. Okrem 

toho čakalo na záujemcov aj 14 prémio-

vých automobilov na individuálne testo-

vacie jazdy. A tak si vodiči zajazdili aj na 

modeloch triedy ML, GLK i CLS. 

Po skončení testovacích jázd mohli ak-

tívni účastníci Raňajok s hviezdou nefor-

málne diskutovať o skúšaných modeloch 

a svojich prvých dojmoch s prítomnými 

reprezentantmi značky Mercedes. Bohatá 

účasť i záujem o testovacie jazdy a nefor-

málne debaty potvrdili, že sa aj tohtoroč-

né Raňajky s hviezdou jednoznačne vy-

darili.  
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   Raňajky s hviezdou
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Láska ide cez žalúdok 
alebo lukulské hody 

raňajkujúcich hviezd
Špecialisti na zdravé stravovanie v tom majú jasno: raňajky – a je jedno či ste 
chudí, alebo máte nadváhu, by mali tvoriť až štvrtinu z celkového denného 

príjmu energie. Len vtedy budete do ďalších aktivít naštartovaní správne...  
Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, Tomáš Mačej, archív MC
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A 
nielen to. Aby raňajky 

zabezpečili prísun kva-

litných živín do organiz-

mu, mali by mať  vyvá-

žený obsah množstva 

bielkovín a ďalších živín.

Špecialisti na zdravé používanie a vý-

ber motorových vozidiel majú v tom jas-

no tiež – Raňajky s hviezdou – a je jed-

no, či jazdíte na sedane, kombíčku, vane 

či kabriolete – by vo vašom motoristic-

kom jedálnom lístku nemali chýbať za 

žiadnych okolností. Dôvod je jednoduchý 

– bez ich vyváženej ponuky, rovnomerne 

po celom Slovensku, a pestrej ponuky mo-

delov vozidiel, akými sú napr. SLK 250, 

A 180 CDI, CLA 220 CDI, ML 350 Blue-

TEC 4M, CLS 350 CDI 4M BE Shooting 

Break, A 180 CDI BlueEFFICIENCY 

7G, CITAN, Citan  KB Lang, GL 500, 

A 250 BlueE. Sedan Sport, GLK 250 Blu-

eTEC 4M, E 350 BlueTEC 4M sedan, 

CLS 350 CDI SB, B 180 BlueEFFICIEN-

CY, Viano 2,2 CDI TR/L, Viano 3,0 CDI 

TRE/E, Sprinter 316 KA/43 či uprave-

ných hviezd „zo stajne“ spoločnosti Ho-

šek motor, akými sú BRABUS X218 - 

CLS 350 SB a BRABUS X218 - CLS 350 

SB, nikdy motoristicky správne naštarto-

vaní nebudete. Nehovoriac o pocite šťas-

tia a spokojnosti...

30. MÁJ  BANSKÁ BYSTRICA
Predposledný májový deň sa tradič-

né stretnutie s klientmi v srdci Sloven-

ska uskutočnilo aj napriek nepriazni poča-

sia. A hoci by sa mohlo zdať, že dažďové 

kvapky odradia pozvaných klientov od 

návštevy banskobystrického showroo-

mu, účasť vyše 240 záujemcov o otesto-

vanie najnovších modelov zobral „vietor 

z plachiet“ aj tým najväčším pesimistom. 

„Sme veľmi hrdí na našich klientov. Vie-

te, poteší, keď vidíte, ako si napriek husté-

mu dažďu našli k nám - na naše „rodinné 

stretnutie“ - cestu a tiež ako prejavili záu-

jem o vystavené modely rôznych tried. Vi-

dieť, že klienti striebornej hviezdy sú jej 

verní v čase a aj nečase,“ poznamenala na 

margo banskobystrických Raňajok kona-

teľka Motor-Car Banská Bystrica Katarí-

na Filipová. 

31. MÁJ  KOŠICE
Kým na strednom Slovensku sa „ženi-

li všetci čerti“, o 200 km ďalej, na „ďale-

kom východe“ panovalo nasledujúci deň 

príjemné počasie. Vlastne aj to len po-

tvrdilo dávno známy fakt, že čo platí na 

Slovensku, nemusí ešte platiť v metropo-
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Na základe nášho laického 
prieskumu sme zistili, že 
vďaka až 64,8 % účastníkom 
Raňajok s hviezdou sa na 
druhom mieste ich záujmu 
a pozitívneho hodnotenia 
umiestnil najnovší model 
triedy E. Tretie miesto podľa 
39 % opýtaných účastníkov 
patrí novinke CLS. Prvé mies-
to - a rekordných 95,63 % 
získal obdiv k šikovnosti, 
pracovitosti, prirodzenému 
šarmu a kráse dievčat zo 
spoločností Motor-Car, zabez-
pečujúcich bezproblémový 
chod Raňajok...

m 

s-

ez-
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le Zemplína... Priestorom pred showro-

omom kraľovalo 26 nablýskaných mer-

cedesov, ktoré si prišlo pozrieť a aj 

vyskúšať až 310 klientov. Košické zastú-

penie značky Mercedes-Benz tento rok 

okrem testovacích jázd a aj prehliadky 

noviniek ponúkalo oproti minulosti aj 

čosi navyše: „Sme radi, že naši klienti so 

záujmom navštívili aj naše nové priesto-

ry krytej predajne jazdených vozidiel, na 

ktoré sme obzvlášť pyšní,“ poznamenal 

na margo košických Raňajok Karol Šim-

ko, konateľ Motor-Car Košice. 

4. JÚN  POPRAD
Hovorí sa, že tam, kde nemôže čert, 

pošle ženu. Niekedy manželku a sú prí-

pady, že aj svokru. To však nemusí pla-

tiť vždy. Do Popradu - v deň konania Ra-

ňajok s hviezdou - poslal totiž čert zlé 

počasie. Ťažké, vodou napité oblaky vi-

seli nad tatranskou metropolou už od 

skorého rána a bolo len otázkou času, 

kedy sa „roztrhnú“ a na mesto a blízke 

okolie vysypú celý svoj obsah. Našťastie, 

klienti spod našich najmenších veľhôr na 

svete vedia, že byť prémiovým klientom 

prémiovej značky prináša so sebou aj ur-

čitý druh obete, a tak nečudo, že ich pri-

šli takmer tri stovky. „Možno je  to dané 

horským okolitým terénom, ale naši 

klienti mali najväčší záujem o testovanie 

vozidiel ML 350 BT 4 MATIC a G 500. 

Veľkému záujmu sa tešila aj trieda E 350 

BT 4 MATIC,“ uviedol konateľ Motor-

-Car Poprad  Pavel Jančík.

5. JÚN  PREŠOV 
Renesančný spisovateľ Francois Ra-

belais kedysi prišiel na to, že „S jedlom 

rastie chuť“. Pokiaľ by sme ho mali pa-

rafrázovať na šarišské podmienky, mu-

seli by sme skonštatovať, že v Prešove 

rastie chuť s Raňajkami s hviezdou. Dô-

vod je prostý - nielenže sa tohto podu-

jatia každoročne zúčastňuje viac a viac 

„mercedesu chtivých stravníkov“, ale 

tento rok sa ich zo štvorice miest Ban-

ská Bystrica, Košice, Poprad a Prešov 

zúčastnilo aj najviac – vyše 350. A to sa 

pritom nové modely mercedesov neroz-

dávali zadarmo... 

V Prešove mali však aj čosi navy-

še oproti ostatným zastúpeniam bližšie 

k hviezdam posúvala klientov striebor-

nej hviezdy plošina na vyše dvanásť met-

rov dlhom vysunutom ramene upevne-

nom na podvozku 3,5-tonového Sprintera 

patriaceho spoločnosti Everlift. A nielen 

to. Šarišania si odniesli ešte jedno prven-

stvo – Raňajky s hviezdou absolvovala aj 

najmladšia – a podľa sebavedomého vy-

jadrenia jej strýka Ondreja Šintala, riadi-

teľa Motor-Car Prešov, aj budúca klientka 

trojcípej striebornej hviezdy, šesťmesačná 

Viktória Šintalová... 

POKUS O AUTORSKÚ 
METAFORU NA ZÁVER

Stará múdrosť hovorí, že človek má ra-

ňajkovať ako kráľ, obedovať ako mešťan 

a večerať ako žobrák. Bez ohľadu na to, 

kto v oblasti motorových vozidiel pred-

stavuje na Slovensku obed a kto večeru, 

je viac ako isté, že stovky Slovákov aj ten-

to rok zažili naozaj sýte, čerstvé, výdatné 

a hlavne rôznorodé prémiové hviezdne 

raňajky... 

štýl
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Keď bude mať Viktória Šintalová 
(na rukách) svoj vodičský pre-
ukaz, budú dnešné novinky už 
veteránmi... 

Aké by to boli Raňajky s hviezdou, 
keby klientov striebornej hviezdy 
nemal kto posunúť bližšie 
k hviezdam...  

Na Raňajky sa nedalo neprísť. 
Hoci aj po štyroch... 

Ing. Petro Tokač , spolumajiteľ  AIR - TRANSPORT EUROPE 
(vľavo) a Ing. Pavel Jančík, PhD, konateľ Motor-Car Poprad
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Po hlavnú cenu tohtoročnej ankety 

OTO pre divákov, najnovšiu jupitero-

vo červenú triedu A 180 BlueEFFICIEN-

CY si do Mercedes centra na Tuhovskej 

ulici v Bratislave prišla šťastná výherkyňa 

Zuzana Richterová aj so svojou dcérkou 

Nelkou. Cenu jej odovzdal osobne gene-

rálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Ing. Andrej Glatz. Podľa jej 

vlastných slov neverila, že to „krásne, pré-

miové, kvalitné a spoľahlivé auto, ktoré 

si už všimla a zapáčilo sa jej nielen v no-

vinách, časopisoch, ale aj televízii“ bude 

patriť práve jej. Do súťaže poslala iba jed-

nu esemesku. Fandila Lucii Barmošovej 

a Patrikovi Hermanovi. 

Text a foto: Peter Kresánek

spektrum
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Slovensko sa začiatkom apríla – po-

čas  štvrtkového galavečerného 

programu dočkalo novej MISS Uni-

verse Slovenskej republiky 2013. Ko-

runku jubilejného 15. ročníka súťaže 

kráľovej krásy získala Jeanette Bor-

hyová z Ivanky pri Dunaji - dvadsať-

ročná blondínka narodená v znamení 

Panny, študujúca ekonómiu, vyso-

ká 172 cm s mierami 87 – 60 - 88. Tá, 

hoci podľa jej slov po vyhlásení vý-

sledkov: „ ...tomu do poslednej chví-

le neverila. Vlastne stále tomu nejako 

neverím a myslím si, že snívam,“ od-

bornú porotu, v ktorej mala svoje za-

stúpenie aj spoločnosť Mercedes-Benz 

Slovakia, očarila svojím šarmom 

a krásou tela. A to aj napriek tomu, 

že najväčší úspech u divákov a tiež zá-

stupcov médií získala Lucia Slaninko-

vá. Nakoniec sa tešila z druhého mies-

ta a titulov I. Vicemiss, Miss Media 

a Miss TIP. II. Vicemiss sa stala Lucia 

Kačurová. Jeanette Borhyová si ako 

víťazka odniesla okrem iných cien aj 

hlavnú cenu – nový exkluzívny Mer-

cedes-Benz CLA, ktorý jej odovzdal 

riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Ing. Andrej Glatz. 

Text: Peter Škorňa / Foto: Agentúra IN

Zástupcovia magazínu Hviezdy 

ciest sa v apríli zúčastnili prete-

kov Mediaracing Media Cup v brati-

slavskej motokárovej hale Kart One 

Arena. V hodinových vytrvalostných 

pretekoch na výkonných motokárach 

bojovali proti zástupcom známych 

slovenských médií. Na stupienkoch 

víťazov sa síce Hviezdy ciest neob-

javili, ale ako nováčikovia deviatym 

miestom z trinástich trojčlenných tí-

mov ukázali, že bojovnosť im nechý-

ba. Možno nabudúce... 

Text: Andrej Majláth / Foto: Jozef Kafka

Nový Mercedes-Benz CLA 
získala Jeanette Borhyová! 

Hviezdy ciest 
a preteky motokár
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M
ercedesy a spoľahli-

vé i kvalitné služby 

trnavského zastúpe-

nia Motor-Car využí-

va celá naša rodina,“ 

dozvedeli sme sa od Dušana Slančíka, 

ktorý má triedu B a jeho dcéra A. Zať 

Igor Konopásek za pár mesiacov už 

najazdil s novým GLK po slovenských 

i zahraničných cestách (i necestách) 

cez 60-tisíc kilometrov. Zatiaľ pod do-

zorom šoféruje hviezdne vozidlo i naj-

mladší člen rodiny vnuk Lukáš Blažo. 

„Som veľmi spokojná so svojím vysní-

vaným novým Áčkom, ktoré mám za-

tiaľ iba tri mesiace tohto roku.“ Po-

tvrdila nám zasa Marta Hučková. 

Advokát JUDr. Peter Marko nám pre-

zradil, že vo vozovom parku má už 

ML i Áčko. Najnovšie plánuje nado-

budnúť nové Éčko. Rovnako ako obe 

predošlé vozidlá, aj toto chce mať ele-

gantne čierne. „Tie autá sú už zo sério-

vej výroby také skvelé a nádherné, že 

je skutočne veľmi náročné hľadať, ako 

ich ešte ďalej zlepšovať,“ povzdychol si 

pri nových modeloch A a CLA mana-

žér tuningovej spoločnosti Hošek Ivo 

Perne. „Sú skutočne úžasné, už pomaly 

na nich nie je čo upravovať,“ pritakal 

Dobre vymyslená akcia
Dvanáste Raňajky s hviezdou - rovnako dvanásťročného obchodno-servisného 
centra Motor-Car (pôvodne MB-CAR) Trnava sa tradične niesli v komornom 
duchu (nechýbali ani hostia v spoločenských róbach). Na tie doterajšie nadviazali 
nielen hojnou účasťou, ale i záujmom účastníkov o testovacie jazdy. Prišli sem 
nielen dlhodobí klienti, ale i noví zákazníci. „Dobre vymyslená akcia, ľudia sem 
radi chodia aj sa stretajú,“ potvrdili nám viacerí. Text a foto: Peter Kresánek

„

1

2
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mu konateľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Ronald Ballhaus.   

Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Tr-

nava Ing. Branislav Uhlík vedie tunaj-

šie zastúpenie od samého začiatku. 

Okrem iného bolo ocenené za naj-

lepší showroom v strednej a východ-

nej Európe. Služby poskytuje v kvali-

te podľa medzinárodného štandardu 

ISO 9001:2000. Zákazníkom už doda-

lo 1,4 tisíca nových a zhruba 400 jazde-

ných vozidiel značky Mercedes-Benz. 

Ukazuje sa, že po tohtoročných Raňaj-

kách k nim pribudnú opäť ďalšie. 

1 Zaujalo ma GLK, ktoré prezentoval Peter Sagan. Roz-
hodol som sa to vozidlo získať. Nebolo to jednoduché, 
ale podarilo sa. Tvrdí Igor Konopásek. 

2 Advokát JUDr. Peter Marko prišiel na Raňajky so 
synom Alanom.

3 Verný účastník trnavských Raňajok vinár Peter Stan-
ko. Ako prvý získal nový Citan, ktorý nám aj pochválil. 
Na snímke spolu s partnerkou Marcelou Hrušovskou 

a riaditeľom spoločnosti Motor-Car Trnava Ing. Brani-
slavom Uhlíkom.

4 Hviezdne vozidlá oslovujú i dámy, o čom nás ubezpe-
čila aj Marta Hučková. 

5 CLA upravené spoločnosťou Hošek (nadupané na 
245 k/381 Nm) si tu odskúšal aj konateľ Mercedes-Benz 
Slovakia Ronald Ballhaus. Na snímke je s ním Ivo Perne 
z fi rmy Hošek. 

3 4

5

K pokrízovej obnove hos-
podárskeho rastu treba 
pristupovať tak, aby obča-
nia čo najskôr pocítili jeho 
pozitívne dosahy. Tlmočil 
prezident SR Ivan Gašpa-
rovič výsledky rokovaní 
dvadsiatich prezidentov 
na 18. stredoeurópskom 
summite v Bratislave. 

Hlavy štátov sa na summite, ako naj-

väčšej protokolárnej akcii v histórii sa-

mostatnosti Slovenska, venovali kľú-

čovým politickým, hospodárskym, 

sociálnym a bezpečnostným otázkam 

spojeným s pokrízovým vývojom náš-

ho regiónu i kontinentu. Z letiska na 

Hrad či na koncert a stretnutie do Re-

duty, kde vystúpil Herman Van Rom-

puy, alebo do Kempinski hotela River 

Park a aj ďalšiu komfortnú a bezchyb-

nú prepravu prezidentov a ich sprie-

vodu zabezpečovali počas summitu 

zhruba štyri desiatky vozidiel s trojra-

mennou hviezdou v znaku. Polovicu 

z nich tvorili limuzíny triedy S vo vy-

hotovení Lang. 

Text a foto: Peter Kresánek

Summit 
s hviezdami
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A
j v tomto roku sa na 

turnajoch Mercedes 

Trophy zúčastňuje 

okolo 65-tisíc golfi stov. 

O postup do svetové-

ho fi nále sa bojuje vo viac ako 60 kra-

jinách. 

TROCHA HISTÓRIE  
NIKOHO NEZABIJE

Je  všeobecne známe, že značka 

Mercedes-Benz je veľkým podporo-

vateľom športu. Samozrejme, že si 

v rámci svojich marketingových ak-

tivít vyberá také  športové odvetvia, 

ktoré sú blízke značke svojou vnútor-

nou fi lozofi ou, pričom aj v tomto prí-

pade boli dôležitými kritériami naj-

mä popularita a široká medzinárodná 

základňa. Je len prirodzené, že golf, 

hra džentlmenov, tieto vysoké náro-

ky a predstavy predstaviteľov značky 

Mercedes-Benz ideálne spĺňa. 

KVALIFIKAČNÉ SITO
Z minulých ročníkov je zrejmé, že 

kvalifi kácia na svetové fi nále sa začína 

lokálnymi turnajmi. Ich víťazi postu-

pujú ďalej do národných,  alebo do-

konca regionálnych turnajov. Možno 

je u nás menej známy fakt, že pre ob-

rovský počet turnajov i hráčov muse-

li organizátori vytvoriť tzv. regionálne 

skupiny ako napríklad: severná Ázia, 

južná Ázia, Latinská Amerika, sever-

ské štáty a podobne. Už z tohto vidieť, 

že kto sa chce prebojovať až na  vr-

chol pyramídy, musí prejsť víťazným 

ťažením niekoľkostupňovým sitom 

kvalifi kácie. A tak sa vlastne všetci fi -

nalisti zo Stuttgartu môžu považovať 

za víťazov.

AKO JE TO U NÁS
Na Slovensku boli v ročníku 2013 tri 

kvalifi kačné turnaje: vo Veľkej Lomni-

ci, na Táľoch a v Báči. Hralo sa v troch 

kategóriách (A: HCP 0 – 18, B: HCP 

štýl
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Hviezda pod Tatrami
Už šiesty rok sa aj na Slovensku organizuje jedna vetva mohutného stromu 
turnajov pod názvom Mercedes Trophy. Patrí k najväčším amatérskym 
golfovým túram na svete. Text: Ivan Mičko / Foto: Jakub Sukup

Báčskemu turnaju nedominoval len golf, ale 
aj najnovší Mercedes-Benz triedy S.
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18,1 – 36, C: HCP 37 – 54) podľa pra-

vidiel národnej golfovej asociácie. Pod-

mienkou účasti bola afi nita značky 

a hráčov. Finálový turnaj sa uskutoční 

24. augusta na golfovom ihrisku v Ska-

lici. Do národného fi nále postupujú 

podľa vopred určeného kľúča z každé-

ho kvalifi kačného turnaja 10 najlepší 

z kategórie A a B, teda 60 hráčov. Do 

Stuttgartu na svetové fi nále postupujú 

prví dvaja hráči z kategórie A a víťaz 

kategórie B. Slovenskú štvoricu podľa 

propozícií doplní kapitán, reprezentant 

spoločnosti Mercedes-Benz Slovensko. 

Už dnes sa tešíme na nové hviezdy, 

ktoré vyjdú pod Tatrami. 
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Výsledky

BlackStork, Veľký Lomnica:
0 – 18
1. Miroslav German

2. Jaroslav Pěč

3. Dana Janovčíková

18,1 – 36
1. Marek Michajlo

2. Katarína Gallová

3. Peter Páltik

GreyBear, Tále
0 – 18
1. Peter Mozoľa

2. Alena Holejšovská

3. Milan Nábělek

18,1 – 36
1. Karol Šimko

2. Radoslav Hnát

3. Miloš Klačko

Welten, Báč
0 – 18
1. Vladimír Moško

2. Peter Bučka

3. Peter Slávik

18,1 – 36
1. Milan Hájek

2. Martin Pokorný

3. Jozef Lipa

Golf nie je len šport, ale aj miesto na príjemné stretnutia. 
(Zľava) Jozef a Zuzana Sabolovci, Andrej Glatz a Peter Ondriáš.

Július Šabo Vydarený odpal.

Spokojný Ján Babic Atraktívny Mercedes-Benz CLA budil 
v Báči patričnú pozornosť.
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Konské
popoludnie
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V poradí už 21. konské popoludnie 
v areáli Jazdeckého klubu TJ Slávia 
Slovenskej technickej univerzity 
sa stalo pôsobivým vstupom pre 
tohtoročné 48. medzinárodné 
jazdecké preteky Mercedes Grand 
Prix Bratislava CSIO 3*-W, ktoré 
sa tu uskutočnia 1. až. 4. augusta. 
Text a foto: Peter Kresánek
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1 Nielen pôsobivé úbory, ale i vystúpenie 
predviedli voltížisti.

2 O zábavu mali postarané tiež tí najmladší.

3 Finančný riaditeľ i konateľ Mercedes-Benz 
Slovakia Ronald Ballhaus zobral celú rodinu.

4 Nechýbal tu ani bratislavský primátor 
Milan Ftáčnik.

1

2

3 4
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P
riaznivý vzťah k sloven-

skému jazdectvu účasťou 

na popoludní opäť pre-

javil i prezident SR Ivan 

Gašparovič, minister spra-

vodlivosti Tomáš Borec, či primátor 

Bratislavy Milan Ftáčnik.

Podujatie v nádhernom prírodnom 

prostredí klubu zasa ponúklo pre naj-

mladších aj skôr narodených viacero 

atrakcií, chutné pohostenie a možnosť na-

čerpať pozitívnu energiu, ktorú vyžarujú 

nielen kone, ale na takýchto svojich stre-

távkach aj dobrí ľudia.   

Hostia, ktorí čakali popoludní aj tra-

dične odborne predstavené tátoše oceľo-

vé s hviezdou i vozidlá ďalších značiek, 

boli naozaj prekvapení. Nielen progra-

mom, v ktorom účinkovali najmä tátoše 

živé, vrátane družstva hosťujúcej Slávie, 

jazdeckej polície, voltíže, či z chovu to-

poľčianskych lipicanov. Vôbec prvýkrát 

sa na konskom popoludní uskutočnila 

aj predpremiéra vozidla. A hneď toho 

najhviezdnejšieho! Pred ofi ciálnou slo-

venskou premiérou sa tu totiž predstavi-

la samotná vlajková loď značky – nová 

trieda S. 

1 Verili by ste, že takýto snehobiely topoľčiansky 
lipican sa narodí úplne čierny?

2 O zábavu mali postarané tiež tí najmladší.

3 O oboch synov sa na popoludní vzorne staral 
minister spravodlivosti Tomáš Borec. 

1

2

3
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T
ohto roku sa do pochodu za-

pojilo doposiaľ najviac: 4,5 

tisíca účastníkov, pričom sa 

vyzbieral tiež historicky naj-

vyšší príspevok. Onkologic-

ký ústav sv. Alžbety (OÚSA) v Bratislave 

z neho dostal 46 596 eur. Symbolický šek 

prevzal primár mamologického oddelenia 

OÚSA doc. MUDr. Vladimír Bella, PhDr. 

Dar v tomto ústave s celoslovenskou pô-

sobnosťou použijú na kúpu prístroja In-

tact BLES určeného na diagnostiku a lieč-

bu nádorových ochorení. Pre Ligu proti 

rakovine SR zasa prevzala jej prezident-

ka MUDr. Eva Siracká, DrSc., na podpo-

ru Dňa narcisov, edukačných a voľnoča-

sových aktivít ligy v jej centrách, ako aj 

pre linku pomoci a na psychosociálnu pod-

poru a pomoc onkologickým pacientom 

spolu 17 600 eur. AVON Pochodu sa zú-

častnili tiež známe tváre tohto projektu 

a v sprievodnom programe vystúpili Ce-

leste Buckingham, Peter Lipa Band, IMT 

Smile, Starmania, či The Cellmates. 

I pri jubilejnom 5. AVON Pochode proti rakovine prsníka značka 
s trojramennou hviezdou nielenže podala pomocnú ruku ako ofi ciálny 
partner, ale pri štarte i cieli pochodu zaujala účastníkov hneď tromi 
vystavenými medveďmi: mercedesmi tried E, CLA a B. Text a foto: Peter Kresánek 

1 V mieste štartu i cieľa 
5. AVON Pochodu proti 
rakovine prsníka nechýbali 
ani tri vystavené medvede: 
mercedesy tried E, CLA a B.

2 Do jubilejného piateho 
AVON Pochodu sa zapojilo re-
kordných 4,5 tisíca účastníkov. 

3 Poďakovanie za spolupat- 
ričnosť a pomoc tým, ktorí 
s týmto krutým ochorením 
bojujú, vyjadrila na záver 
pochodu zástupkyňa AVON 
Cosmetics ČR a SR Alena Pyt-
líčková (pri mikrofóne). Prišli 
sem záplavy žien z celého 
Slovenska, vyzdvihol herec 
Maroš Kramár (vľavo).

Medvede pre AVON Pochod
1

2 3
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V
 duchu myšlienky podu-

jatia: „NESEPARUJ SA 

– SEPARUJ!“, prebie-

hali  počas celého roka 

súťaže a podujatia s cie-

ľom naučiť deti správne nakladať s ko-

munálnym odpadom, osvojiť si témy 

ako recyklácia, ochrana životného pro-

stredia a separácia odpadu. Nakoniec 

sa na stupňoch víťazov ocitli ZŠ Trn-

kova z Jaroviec, ktorá obhájila svo-

je minuloročné víťazstvo s priemerom 

vyzbieraného papiera 85 kg na žiaka 

a 16 kg plastu. Druhé miesto obsadila 

Špeciálna škola Svrčia a tretie miesto 

Materská škola Dudvážska. Okrem 

odovzdávania cien prebiehali aj pripra-

vené sponzorské súťaže partnerov, kto-

ré cenami podporila aj značka Merce-

des-Benz.

PLECHOVKOVÉ MOZAIKY
Žiaci prítomných škôl zároveň spoloč-

ne vytvorili MOZAIKOVÝ CHODNÍK 

Z PLECHOVIEK, ktorým podčiarkli 

myšlienku recyklácie plechoviek a ve-

domosť, že patria do žltého kontajnera, 

plastov. Víťazom súťaže sa nakoniec sta-

la ZŠ Ostredková, ktorej John Lennon 

dokázal zaujať porotu najmä svojím do-

konalým predvedením. Svojej vlastnej 

plechovkovej mozaiky sa dočkalo aj logo 
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Úspešné vyvrcholenie 
prvej OLOMPIÁDY
Ani tropické horúčavy neodradili 1 500 olompijských detí a učiteľov prísť na 
Veľké Finále, ktorým sa ukončil v priestoroch Amfi teátra na Partizánskej lúke 
v Bratislave I. ročník OLOMPIÁDY.  Text: Peter Škorňa / Zdroj a foto: OTA
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olompiády, na ktorého vytvorenie bolo 

použitých až 1 000 plechoviek!

SPRIEVODNÉ AKCIE
Olompiády a jej hlavných disciplín 

- zberu papiera a plastu - sa zúčastni-

lo počas tohto školského  roka 10 555 

detí z 58 školských zariadení na Slo-

vensku. Všetky spoločne vyzbiera-

li 103,5 tony papiera a 18,4 tony plas-

tu! Deti sa zároveň zúčastnili viacerých 

sprievodných podujatí, akým bola náv-

števa 7 268 detí na akcii „S OLO ZA-

DARMO DO ZOO“, 2 400 detí sa 

vzdelalo v oblasti dopravnej výchovy 

s mestskou políciou, 1 200 detí sa zú-

častnilo na Olompijskom fi lmovom fes-

tivale v spolupráci s Ekotopfi lmom, 

deti odohrali historicky prvé olompij-

ské majstrovstvá v hokejbale pod zášti-

tou hokejovej hviezdy Zdena Cígera, 

a mali možnosť navštíviť spaľovňu...

Novými členmi olompijského vý-

boru v tomto ročníku sa stali Zdeno 

Cíger a Vlado Voštinár, ktorý venoval 

víťazom, ZŠ Trnkovej, 30 poukazov do 

Školy v prírode v Trenčianskych Tep-

liciach. Dvojicu doplnil  Ľuboš Fellner, 

ktorý sa teraz plaví na ľadoborci s vlaj-

kou olompiády na severný pól. 
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Značka Mercedes-Benz a značka Mo-

tor-Car Bratislava získali ocenenie Super-

brands pre rok 2013. Udelila ho Odborná 

porota Superbrands Slovakia a slovenskí 

spotrebitelia. Jedným z hlavných cieľov Su-

perbrands Slovakia je oboznámiť odbornú, 

ako aj širšiu verejnosť s históriou úspechu 

najpopulárnejších značiek. Superbrands 

je najuznávanejší celosvetovo fungujúci 

program hodnotenia značiek. Nominuje 

a hodnotí sa na základe identických kritérií 

dnes už v 88 krajinách sveta. 

Text: Michal Žitný / Foto: DAIMLER AG

Superbrands 
Slovakia 2013
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Na premiére legendy 
Ofi ciálna slovenská premiéra novej triedy S vyvolala úžasný záujem. Javisko 

slovnaftskej Refi neryGallery, kde ju vystavili, bolo zaplnené niekoľko hodín. Hostia 
premiéry naplno využili príležitosť zoznámiť sa s týmto vozidlom, označovaným za 

najlepšie auto na svete. Skloňovaným v samých superlatívoch, vyzdvihovaným ako 
dôstojný pokračovateľ legendy, pri ktorom sa vyratúvajú všetky jeho naj. Text a foto: Peter Kresánek
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V
ýnimočnosť okamži-

ku znásobila voľba pre 

premiéru nevšedného 

prostredia SlovnaftRe-

fi neryGallery. Vytvo-

rili ju iba nedávno, a to dômyselnou 

rekonštrukciou dvoch starších indus-

triálnych hál. V dobovom prostre-

dí s historickými rafi nérskymi arte-

faktmi a tiež kvalitnou akustikou ešte 

viac vynikol komorne ladený klavír-

ny sprievod (Aneta Kuzmová) ce-

lého podujatia. Rovnako ako antré 

premiéry v podobe moderného pan-

tomimického (symbolizujúceho zrod 

nového vozidla) a tiež skupinového 

tanečného vystúpenia (Essi a skupi-

na Laciho Strika). Program potom 

kulminoval príhovorom, ktorý pred-

niesol generálny riaditeľ spoločnosti-

Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej 

Glatz (sprevádzali ho moderátorky 

Kveta Horváthová a Lucia Barmošo-

vá) a príjazdom na scénu samotnej 

novej triedy S.

Priznám sa, že to, čo potom na-

sledovalo, som ani za dve desaťro-

čia účasti a dokumentovania premiér 

hviezdnych vozidiel doma či v za-

hraničí v takej miere nezažil. Účast-

níci za novou triedou S doslova vy-

štartovali. Obklopili ju. Prezerali zo 

všetkých strán, zvonku i zvnútra. Tí 

šťastnejší sa dostali i za jej volant. 

Kým sa všetci vystriedali, niektorí si 

svoje dojmy boli aj zopakovať, tak 

pri neutíchajúcom záujme o najlep-

šie auto na svete - prešlo až niekoľko 

hodín. 
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1 Hostia obklopili novú triedu S  na niekoľko hodín.

2 O antré sa postaralo pôsobivé vystúpenie.

3 Na premiére boli osobnosti zo života verejného, ako napríklad 
herec Štefan Skrúcaný.

1

2

3
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K
ým počas prvého stretnutia boli 

predstavené vozidlá triedy A, B, 

C, CLA a GLK, počas júnové-

ho stretnutia bola lákadlom naj-

novšia trieda S a, samozrejme, 

s ňou aj vozidlá tried CLA, E, CLS Shooting Bra-

ke, GL, ML, G, SL a SLK. Všetky uvedené vo-

zidlá si mohli pozvaní klienti Tatra banky nielen 

pozrieť, ale aj otestovať v praxi počas predvádza-

cích jázd. 

Dvakrát v tomto polroku (10. apríla a 27. júna) 
sa uskutočnilo v priestoroch showroomu 
Mercedes-Benz na Tuhovskej ulici v Bratislave 
exkluzívne privátne predstavenie značky 
Mercedes-Benz pozvaným privátnym 
klientom Tatra banky.  Text: -scg –  / Foto: Eduard Genserek

Exkluzívne 
privátne predstavenie
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Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz

Motor Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Tel./Fax: 037 / 65 15 217  
motor car@motor car.sk
GPS: S48.313188° V18.068594°

Motor Car Trnava, s.r.o.
Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava
Tel.: 033 / 5987 999, fax: 033 / 5987 920
mctt@motor car.sk
GPS: S48.36074° V17.602887°

Motor Car Nové Zámky, s.r.o.
Komár anská cesta 100, 940 01 Nové Zámky
Tel./Fax: 035 / 64 32 113
motorcarnz@motor car.sk
GPS: S47.966519° V18.184363°

Autosalón Krška, s.r.o. Tren ianska cesta 1791/66 A, 957 01 Bánovce nad
Bebravou 1, Tel.: 038 / 7600 011, Fax: 038 / 7600 010, E mail: info@mercedesbn.sk

HUDOS Service s.r.o. Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov,
Tel.: 054 / 4860 046, Fax: 054 / 4860 086, E mail: service@hudos.sk

BCI S&T, s.r.o. Byt ianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec,
Tel.: 041 / 5624 473, Fax: 041 / 5557 900, E mail: rapan.lubomir@bci st.sk

UND  03 akciová spolo nos  Košice Rastislavova 106, 042 04 Košice,
Tel.: 055 / 6817 220, Fax: 055 / 6817 251, E mail: undservice@zoznam.sk

INTRO.CO s.r.o. Servis OA a TRAPO, Kop ianska 35, 908 51 Holí
Tel.: 034 / 624 3407, Fax: 034 / 668 4009, E mail: introco@introco.sk

Motor Car Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad
Tel.: 052 / 7896 342
Fax: 052 / 7721 630
motor car poprad@motor car poprad.sk
GPS: S49.057958° V20.274314°

PharmDr. Anna Dlhopolcová  ADIA
Stráž 8006, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5325 014, Fax: 045 / 5323 117
adia@adia.sk
GPS: S48.584503° V19.09544°

Motor Car Tren ín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 01 Tren ín  Zámostie
Tel.: 032 / 6538 888, Fax: 032 / 6538 802
info.mctn@motor car.sk

LEGENDA:

 Osobné vozidlá ahké

úžitkové vozidlá  Nákladné vozidlá

 Obchodná kancelária Mercedes Benz

Slovakia s.r.o. pre predaj nákladných vozidiel

 Autobusy 

 Predaj nových vozidiel  Predaj jazdených

vozidiel  Lakovanie  Servis

MOTOR CAR Žilina, a.s.
Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina
Tel.: 0906 142 100, Fax: 0906 142 149
info.zilina@motor car.sk
GPS: S49.203909° V18.770324°

Prevádzka MOTOR-CAR Žilina, a.s.
Francúzskych partizánov, 036 08 Martin
Tel.: 043 / 4245 554, Fax: 043 / 4245 559
info.martin@motor car.sk
GPS: S49.097999° V18.921209°

Motor Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 4711 311, Fax: 048 / 4711 334
k.filipova@motor car.sk
GPS: S48.702886° V19.135566°

Motor Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7732 833, fax: 051 / 7721 887
presov@motor car.sk
GPS: S48.960053° V21.256866°

MOTOR CAR Košice, s.r.o.
Dopravná 5, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 7982 101, fax: 055 / 6336 230
kosice@motor car.sk 
GPS: S48.743983° V21.269038°

Viac informácií nájdete na: www.mercedes-benz.sk.

Mercedes Benz Slovakia s. r. o.
Distribútor Mercedes Benz, smart,
Setra, Fuso
Tuhovská  5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444, Fax: 02 / 4929 4929
E mail: info@mercedes benz.sk

Motor Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 49 294 555,  02 / 49 294 111
Fax: 02 / 49 294 929
info.mb.tuhovska@motor car.sk 
GPS: S48.190152° V17.192187°

Motor Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4399, fax: 02 / 4929 4394
info.lamac@motor car.sk 
GPS: S48.202281° V17.043175°

Motor Car Bratislava, spol. s r.o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 / 6829 4111, fax: 02 / 6829 4294
info.panonska@motor car.sk 
GPS: S48.10622° V17.096164°

Servisní partneri
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pise nemá v úmysle dvíhať krvný tlak 

ani zrýchľovať tep. Z jeho Lohengrina 

nikoho neodvezie sanitka (viď nedáv-

ne udalosti v zahraničí) a nádejam 

sa, že málokto sa ráno po predsta-

vení (ak vôbec dokázal zaspať) zo-

budí bez nutnosti zamyslieť sa nad 

predchádzajúcim štvorhodinovým 

večerom...“ Pokiaľ chcete precítiť 

nezabudnuteľné operné chvíle s fe-

nomenálnou tvorbou Richarda Wag-

nera, nezabudnite, že od septembra 

do konca roka uvedie tento rok SND 

v novej budove – v Sále opery a bale-

tu ešte päť predstavení...

1 CITLIVÉ VYZNANIE 
Až do konca augusta sa v Galérii mes-

ta Bratislavy – v Mirbachovom palá-

ci - predstaví svojou maľbou, dielami 

najmä z posledných troch rokov, Ka-

tarína Vavrová, významná a výrazná 

predstaviteľka generácie vstupujúcej 

na slovenskú výtvarnú scénu začiat-

kom deväťdesiatych rokov 20. storo-

čia. Výstava jej diela bude výnimočná 

tým, že je venovaná maliarkinmu ot-

covi – Milanovi Vavrovi (1933 - 2011), 

známemu slovenskému maliarovi, ka-

rikaturistovi a grafi kovi. A hoci je celá 

jej tvorba nasýtená poéziou a imaginá-

ciou, vo vystavených maliarskych die-

lach možno vidieť aj ďalší rozmer – 

smútok, bolesť a neúprosné poznanie 

relativity a limitov ľudskej existencie.  

2 BALETNÁ ROZPRÁVKA 
Hoci pôvodná baletná rozprávka Na-

rodil sa chrobáčik mala svoju obno-

venú premiéru už v júni, s hudbou 

slovenského skladateľa Tibora Freša 

môžete spolu so svojimi ratolesťami 

spoznávať svet roztancovaných chro-

báčikov aj po prázdninách – v polovi-

ci septembra (21. a 23. 9. 2013). Zhu-

dobnená baletná rozprávka s hlbokým 

etickým posolstvom dáva totiž počas 

dvoch hodín (aj s prestávkou) aj tomu 

najmenšiemu detskému divákovi mož-

nosť snívať – na pozadí striedania roč-

ných období a večného kolobehu prí-

rody,  čo si treba vážiť a ochraňovať. 

Svieža choreografi a Igora Holováča, 

texty Nikitu Slováka a výprava z diel-

ne renomovaných výtvarníkov Milana 

Ferenčíka a Josefa Jelínka sú zárukou 

nezabudnuteľného divadelného zážit-

ku nielen pre detí, ale aj dospelých.

3 MÝTICKÝ LOHENGRIN  
Pred premiérou Wagnerovej roman-

tickej opery Lohengrin viseli vo vzdu-

chu viaceré otázniky. Najväčším 

z nich bol ten, ako prijme divák toto 

štvorhodinové spracovanie príbehu 

mýtického a hrdinského ochrancu 

dobra v dnešnej dobe a v súčasnom 

režijnom predvedení Andrejsa Žagar-

sa. O „šťastnej ruke divadla“ nesvedčí 

len nekončiaci aplauz publika po pre-

miérových uvedeniach, ale aj hodno-

tenie rešpektovaného hudobného kri-

tika a publicistu Pavla Ungera, podľa 

ktorého: „Bratislavský Lohengrin je 

aktualizáciou, nie však provokáciou. 

Andrejs Žagars v režisérskom ruko-
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GRAND PRIX 
 BRATISLAVA CSIO 3*- W / FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™

1.– 4. 8. 2013

Š P O R T O V Ý  A R E Á L  T J  S L Á V I A  S T U ,  M Á J O V Á  2 1 ,  B R A T I S L A V A

 www.csio.sk

VSTUP VOĽNÝ

MEDZ INÁRODNÉ 

JAZDECKÉ 

PRETEKY

48. Mercedes-Benz

Predaj vstupeniek do VIP stanu s celodenným občerstvením: tel.: 02/49 29 49 61, e-mail: ingrid.janeckova@daimler.com
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www.corum.ch

Watch with gem-set bezel, stainless steel case 
water-resistant to 30 meters, rotating mother-
of-pearl dial set with 8 diamonds. Sapphire 
crystal back.

CORUM automatic movement with date and 
moonphase.

BOUTIQUE BRILIANT, Dunajská 5, 811 08 Bratislava, www.briliant.sk, Tel: 00421 903 282 162.

pozvanky.indd 96pozvanky.indd   96 5. 7. 2013 10:27:485. 7. 2013   10:27:48


