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editoriál

keď si pred 125 rokmi Otto Benz a
Rudolf Diesel patentovali svoj vyná-
lez vozidla so spaľovacím motorom,
asi netušili, že za tieto roky sa vo
svete vyrobí dva a pol miliardy áut.
Pokračovať pri takom globálnom roz-
šírení výroby automobilov v diele,
ktoré začali obaja geniálni nemeckí
konštruktéri, nie je vôbec ľahké. Na-
priek tomu si Daimler upevňuje
miesto na čele priekopníkov nových
technológií, vrátane alternatívnych
pohonov. Potvrdzujú to napríklad i ti-
sícky seriovo vyrobených elektric-
kých smartov druhej generácie. Prvé
z nich sú už tiež na Slovensku a pri-
pravujú sa na použitie.

Pri vozidlách Mercedes-Benz i ďal-
ších sesterských značkách koncernu
Daimler sa tak darí byť pred ostat-
nými vždy o krok vpredu a posúvať
neustále vývoj.

Andrej Glatz

Milí čitatelia,
Nie je preto náhoda, že Daimler do-

siahol počas tohtoročného mája odbyt
takmer 110-tisíc áut značky Mercedes-
Benz. To je najviac za tento mesiac
počas celej jej histórie. A za prvých päť
mesiacov skupina osobných vozidiel
Daimlera dodala vyše 530-tisíc vozi-
diel, pričom oproti rovnakému obdo-
biu vlani dosiahla nárast cez desať
percent. Pritom za celý rok 2011 plá-
nuje dodať 1,3 milióna osobných mer-
cedesov i smartov, ktorých odbyt tiež
stúpa, čo by bol nový ročný rekord.

Na Slovensku je dobrý signál, že sa
nákladné i úžitkové autá v odbyte
veľmi pohli dopredu. To znamená, že
priemysel pracuje, čo je pre nás všet-
kých pozitívum. Oproti vlaňajšiemu
roku je to asi o 20 percent lepšie, takže
určite sa rysuje krajší rok.

Zvyšuje sa nám záujem o jednotlivé
triedy, počnúc od novej generácie C,
vrátane kupé, najmä cez E, CLS, SLK,
ML až po nové výkonnejšie a hospo-
dárnejšie motorizácie prémiových li-
muzín S.

Možno sa práve nadchádzajúce do-
volenkové obdobie tak javí ako dobrá
príležitosť urobiť si radosť a vybrať
niektorého hviezdneho čistokrvného
tátoša z celej širokej palety výnimoč-
ných vozidiel, ktoré máme pre vás na-
chystané.

Želám vám už tradične do nadchá-
dzajúceho obdobia letných dovoleniek
veľa pohodových kilometrov prejazde-
ných s H(h)viezdami ciest. A aspoň
pár chvíľ spríjemnených čítaním
tohto nášho magazínu.
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King
of Cool
Štvordverové kupé Mercedes−Benz kraľuje svojím zjavom, štýlom
i dizajnom. A verzia CLS 63 AMG bude kraľovať aj maximálnym
výkonom... TEXT: MAJO BÓNA, FOTO: DAIMLER AG



oncert štýlu výkonu i high-
tech v najkrajšom obale od
najstaršieho výrobcu. To je

stručná charakteristika jedného z po-
sledných prírastkov do kategórie
klubu nekompromisných modelov
s kilowattovým prebytkom a jasnou
orientáciou na luxusný drifting. Mer-
cedes-Benz CLS 63 AMG siaha na
vrchol vo všetkých disciplínach, pri-

čom bokom neostane ani ekonomika
prevádzky.

MAXIMÁLNY VÝKON
Kolekcia údajov, ktoré sa jednoducho
vyhýbajú hraniciam normálneho chá-
pania, sprostredkuje dvoma turbodú-
chadlami prepĺňaný osemvalec
s objemom päť a pol litra. Stačí uviesť zá-
kladný maximálny výkon 386 kW/525 k

a v kombinácii s maximálnym krútia-
cim momentom 700 Nm naháňajúcim
príjemné, možno povedať motoristické
zimomriavky na chrbát. Výkon však
v danom prípade nie je vonkoncom sa-
moúčelný. Priemerná spotreba klesla
tesne pod hranicu desiatich litrov a ak
nie ste technický typ, iba ťažko sa dá
vysvetliť neuveriteľný posun technoló-
gií motora. To je iba úvod.
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AMG Speedshift MCT (Multi−Clutch Technology) ponúka jazdné režimy
S (Sport), S+ (Sport plus) a M (Manuál), ktoré dokážu premeniť každý

kilowatt výkonu motora na adrenalín a endorfíny...
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MERCEDES−BENZ
CLS 63 AMG
SIAHA NA
VRCHOL VO
VŠETKÝCH
DISCIPLÍNACH



Nadšenie konštruktérov pre ko-
nečný výsledok však dokazuje aj sil-
nejšia verzia. AMG Performance
Paket vám naženie pod kapotu
vďaka zvýšenému prepĺňaciemu
tlaku ešte vyššiu dávku výkonu,
s ktorou vás posunie do ligy superš-
portových modelov v kabáte najštý-
lovejšieho štvordverového kupé.
V prvom rade, maximálny výkon sa
posunie až k bránam pekla. Ako inak
by ste nazvali porciu 410 kW/557 k
a rovných 800 Nm krútiaceho mo-
mentu? Dynamika modelu opustila
pozemské hranice, na stovku zrých-
lite v priebehu neuveriteľných 4,3

sekundy a maximálna rýchlosť bude
v technickom preukaze obmedzená
na 250 km/h. Liek na spomínaný
neduh je však už známy dávnejšie,
stačí požiadať o deaktiváciu limitéra.
O brzdný výkon sa obávať netreba,
najmä ak si zvolíte karbónovo-kera-
mické brzdy, decelerácia vás môže
vzhľadom na posun vnútorností aj
bolieť.

AMG BY MERCEDES−BENZ
Koexistencia oboch firiem prináša fes-
tival aktuálnej modernej techniky.
Svedomité uplatňovanie ľahkej, no zá-
roveň tuhej konštrukcie karosérie

i podvozka dokazujú v prípade Merce-
desu-Benz CLS 63 AMG bohaté apliká-
cie hliníka. Na karosérii, dverách,
podvozku i na samotnom motore. Ako
správne tušíte, hliník je iba predo-
hrou, prakticky každý štvorcový mili-
meter je prešpikovaný technológiou.
Festival technológií vás doslova oslepí,
najsilnejšie CLS má totiž LED-diódové
svetlomety, konkrétne 71 kusov LED
so svetelným výkonom, ktorý sa naj-
viac približuje dennému svetlu.

Agilitu podvozka stráži sofistikovaný
podvozok s označením AMG RIDE
CONTROL. Modifikovaná predná ná-
prava so širším rozchodom kolies,
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aktívne tlmiče i vzduchové pruženie
na zadnej náprave poskytujú možnosť
nastavenia podvozka prakticky
v celom rozsahu. Od komfortného na-
stavenia až po okruhovú charakteris-
tiku s maximálnym obmedzením
náklonu karosérie. K dispozícii máte
režimy Comfort, Sport a Sport+, pri-
čom každý z nich dokáže prispôsobiť
charakteristiku tlmenia v priebehu
milisekúnd. Bezprostrednú radosť v
každej zákrute sprostredkuje aj riade-
nie AMG Sports Parameter Steering,
opäť modifikované inžiniermi z AMG.

IKONA
Tvary Mercedesu-Benz netreba komen-
tovať, dizajnérska ikona sa identifikuje
už z diaľky. Verzia AMG pridáva nie-
koľko indícií v podobe atraktívneho bo-
dykitu, širším LED-diódovým denným
svetlám a neodmysliteľným odznakom
s nápisom V8 Biturbo. Možnosti
úpravy materiálov i vzhľadu interiéru
môžete považovať za katalóg súčas-
ného umenia kompletného automobi-
lového priemyslu. Kombinácia AMG
a Mercedesu-Benz presahuje možnosti
pochopenia technickej dokonalosti.
Ešte šťastie, že o rok nás poteší verzia
kombi. Áno, samozrejme, aj tá po-
núkne verziu AMG...
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Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH

�

TVARY MERCEDESU−
BENZ NETREBA
KOMENTOVAŤ,
DIZAJNÉRSKA

IKONA SA
IDENTIFIKUJE UŽ

Z DIAĽKY.
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Rytmus
budúcnosti

oci nemám rád ten americký
výraz, musím uznať, že aktu-
álna štúdia Mecedesu-Benz je

fakt „cool“. Identický výraz na opis
tvarov novej generácie použil aj šéfdi-
zajnér Mercedesu-Benz Gordon Wage-
ner. A pri pohľade na tvary štúdie
s ním musíme súhlasiť. Je to skutočne
Mercedes-Benz triedy A? Áno, je. A ne-
existuje lepšia doplnková informácia
než tá, že nová generácia sa bude od
štúdie líšiť iba v detailoch. Koniec kon-
cov Mercedes-Benz už neraz dokázal
dodržať slovo a Vision či Concept sa
stali skutočnosťou.

DIZAJN ARGUMENTOM
Optická rozkoš vás bude sprevádzať pri
pohľade na štúdiu. Pozrite si ju z kto-
rejkoľvek strany, z ktoréhokoľvek uhla,
nenájdete ani jednu chybu. Proporcie
auta vám natlačia na jazyk výraz špor-
tové auto, hoci tento titul si Mercedes-
Benz triedy A aktuálnej generácie
nemohol pripísať. Kombináciu nobles-

ného vyžarovania a mimoriadne ľahko
pôsobiaceho športového sexepílu
umocňujú aj dvadsaťpalcové disky ko-
lies či pochrómovaná maska chladiča
efektom nočnej oblohy, na ktorej sa vy-
níma hviezdne logo automobilky. Sce-
nériu dopĺňa aj aktuálny high-tech
v podobe LED-diódových svetlometov.
Nesmie chýbať ani nová kolmá maska
chladiča známa z modelov SLS a SLK,
ktorá sa stala insígniou nového dizaj-
nérskeho smeru automobilky. Letec-
kým priemyslom predýchané sú aj
detaily ako spätné zrkadlá, integrovaná
kľučka dvier vysúvajúca sa automa-
ticky pri dotyku ovládača.

Krivky, povrchy, tiene a osvetlené
časti karosérie ladia dokonale, krátke
previsy karosérie doslova provokujú,
začnete byť doslova nedočkaví, kedy

H
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Inšpiráciu leteckou technikou
prezrádza interiér. Palubná

doska svojím tvarom
pripomína látkou potiahnuté
krídlo, prístroje aj ovládače
klimatizácie evokujú forsáž

stíhačiek.

Mercedes−Benz sa mení. Úspešný bol vždy, bezpečnosť bola
prioritou od počiatku a svojim majiteľom poskytoval Mercedes−
Benz vždy status výnimočnosti, po novom bude nová generácia
najmenších automobilových hviezd aj mimoriadne štýlová. Privítajte
Mercedes−Benz Concept A Class... TEXT: MAJO BÓNA, FOTO: DAIMLER AG



si môžete na nový model siah-
nuť, sadnúť si za volant, naštartovať
a vyraziť. Uvoľnenie napätia však
príde až v roku 2012, keď sa sériová
verzia predstaví aj širokej verejnosti...

BIONICKÁ BUDÚCNOSŤ
Zrakové orgie pokračujú aj v interiéri.
Každý štvorcový milimeter má svoj vý-
znam, či prezrádza inšpiráciu avioni-
kou. Povrchová štruktúra palubnej
dosky skloňuje motív bunky, tvar pa-
lubnej dosky ponúka optiku krídla lie-
tadla. Strieborná a titánová farba

spolu so sedadlami s integrovanou
opierkou hlavy a výrazným bočným
vedením dojem kokpitu stíhačky ešte
viac umocňujú.

Ovládače klimatizácie skloňujú
tvary prúdových motorov a ohnivočer-
vené podsvietenie je inšpirované for-
sážou stíhačiek. Navyše ich
podsvietenie naznačuje aj teplotu vhá-
ňaného vzduchu. Volič automatickej
prevodovky pripomína ovládač ťahu
motora na veľkých dopravných lietad-
lách, smerovanie kolies aj naďalej bu-
dete meniť volantom.

Technológie zo smartfónov sa stanú
čoskoro súčasťou novej generácie au-
tomobilov, ich funkcie možno integro-
vať aj do funkcií auta ako napríklad
navigácia či prehrávanie interneto-
vých rádií, prípadne konektivita so so-
ciálnymi sieťami ako facebook či
twitter. Na ovládanie jednotlivých
funkcií pritom bude stačiť jeden
otočný a zároveň potvrdzujúci ovlá-
dač...

KILOWATTY NECHÝBAJÚ
Elementárne veci sa nemenia. Pra-
meň základnej jazdnej rozkoše aj na-
ďalej predstavuje maximálny výkon.
Pod kapotou tak úraduje dvojlitrový
turbomotor s maximálnym výkonom

dvestodesať koní a sedemstupňovou
dvojspojkovou automatickou prevo-
dovkou, ktorý svoje kilowatty posiela
na predné kolesá. To je však iba úvod,
nasledovať budú alternatívne pohony
v podobe hybridného, prípadne čisto
elektrického pohonu. A pre fanúšikov
kódu AMG prichádza radostná správa.
Tretia generácia poskytne aj takýto
model s pohonom všetkých štyroch
kolies a maximálnym výkonom kulmi-
nujúcim okolo tristo koní...

Dôkazom filozofie absolútnej bez-
pečnosti je aj radarový bezpečnostný
systém upozorňujúci na nebezpečen-
stvo kolízie a nebude chýbať ani ak-
tívny brzdový asistent zabraňujúci
kolíziám. To dokazuje aj fakt, že pri-
ority Mercedesu-Benz sa nemenia,
akurát k nim pribudol aj mimoriadne
atraktívny štýl. Už od najmenšieho
modelu...
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Organické tvary interpretuje aj čalúnenie
sedadiel a doplnky, ktoré ideálne ladia s bielo−
červeným interiérom.

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH
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Bez hotovosti a bez účtu
Kladiete si otázku, ako si môžete pre vaše vozidlo

zabezpečiť kompletný servis s elimináciou všetkých
prevádzkových rizík? Upriamte pozornosť na optimálne
riešenie, ktorým je Servisná zmluva. Práve ona vám
poskytne istotu perfektného servisu vášho vozidla a úplne
vylúči akékoľvek riziká ďalších nákladov na výmenu
či opravu agregátov a ostatných náhradných dielov.

Vaše výhody a istoty
� pevný mesačný poplatok určený individuálne podľa

dohodnutého ročného počtu km a času trvania zmluvy
� optimálna údržba vozidla
� vylúčenie rizika nákladov za nepredpokladané opravy
� možnosť kalkulácie do budúcnosti

Servisná zmluva je určená pre všetky druhy vozidiel
a štandardná ponuka obsahuje tri varianty servisných
zmlúv, ktoré je možné individuálne variovať podľa
požiadaviek každého klienta.

Servisná zmluva Compact
– Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných

výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej
knižky vrátane výmeny olejov.

Servisná zmluva Compact plus
– Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných

výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej
knižky vrátane výmeny olejov.

– Opravy alebo výmeny prevádzkou opotrebiteľných
dielov, akými sú brzdové kotúče, brzdové platničky,
klinový remeň, stierače.

Servisná zmluva Excellent
– Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných

výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej
knižky vrátane výmeny olejov.

– Opravy alebo výmeny prevádzkou opotrebiteľných
dielov (napr.: brzdy, tlmiče, výfuk atď.).

– Opravy porúch spôsobených chybou materiálu alebo
výrobnou chybou, po uplynutí záruky poskytovanej
výrobcom vozidla.

– Pokrytie nákladov na výmenu agregátov vozidla,
pokiaľ nie je možná oprava.

Komplexná servisná starostlivosť

Servisná zmluva

Kontakt:
Ing. Ondrej Gazda

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.,
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava,

tel.: 02 4929 4954
servisne.zmluvy@daimler.com

Príklady servisnej zmluvy

Vozidlo: Mercedes−Benz Actros, 1844 LS
Použitie: Medzinárodná diaľková doprava
Dĺžka trvania zmluvy: 48 mesiacov
Očakávaný ročný prejazd: 120 000 km
Účinnosť zmluvy končí pri: 480 000 km

Druh zmluvy Sadzba za 1 km Mesačný poplatok (bez DPH)

Compact 0,00680 68,00 G
Compact plus 0,01340 134,00 G
Excellent 0,02742 274,20 G

servis
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ajnovší koncept dvojsedadlo-
vého smartu forspeed s vyspe-
lým elektrickým pohonom - so

silným záberom a s funkciou Boost -
sa vzdal strechy a bočných okien. Do-
konca aj predné okno nahradil plochý
usmerňovač prúdenia, typický pre kla-

sické vrtuľové lietadlá. Koncept
tak prináša úplne nový aspekt, zá-
bavu a ponúka jazdu z celkom novej
perspektívy, ktorú umocňuje nád-
herný dizajn, posúvajúci puristicky
športový charakter vozidla až na hra-
nicu dizajnérskych možností. Aj

Puristický klenot
Poznáte odpoveď na otázku, ktoré vozidlo vám

zabezpečí funkčnú, nekonvenčnú, ekologickú, dizajnovo
originálnu a priekopnícku mobilitu v meste? My áno. Je

ním – smart forspeed... TEXT: PETER ŠKORŇA, FOTO: DAIMLER AG

predstavujeme

N



HVIEZDY CIEST 02|2011 17

vďaka nemu sedia vodič a druhý pilot
pred dvoma kruhovými „kokpitmi“
pripomínajúcimi turbíny. A nielen to.
V kokpite spolujazdca sa nachádza aj
telefón smartfón, ktorý sa dá v
držiaku otočiť až o 90 stupňov a nato-
čiť k vodičovi...

Smart forspeed dokáže zrýchliť z 0
na 60 km/h iba za 5,5 sekundy a dosa-
huje maximálnu rýchlosť až 120 km/h.
V jeho zadnej časti pracuje motor s per-
manentným magnetom s výkonom 30
kW. Pomocou tlačidla na stredovej kon-
zole je možné aktivovať funkciu Boost,

ktorá krátkodobo zvýši výkon o 5 kW,
čo je ideálne napr. pri predbiehaní na
mestských diaľniciach. Poháňajúcu
energiu smartu forspeed dodáva lí-
tiovo-iónový akumulátor so 16,5 kWh
elektrickej energie. Nabíjať sa dá z bež-
nej 220-voltovej zásuvky. Nabíjacie za-
riadenie sa nachádza v treťom
brzdovom svetle a vďaka mechanizmu
push/push sa dá otvoriť dotykom
špičky prsta. Jedno nabitie akumulá-
tora vystačí smartu forspeed na 135
km, pričom rýchle nabíjanie z 0 na 80
percent si vyžaduje len 45 minút.

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag
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tom čase bola Kalifornia ne-
smierne zadlžená, ale guver-
nér, neskorší prezident USA,

presadil nielen limity škodlivín vo vý-
fukových plynoch automobilov, ale
zmenil v štáte aj celkový systém vybe-
rania daní, ktorý sa mimoriadne
dobre osvedčil.

Po Kalifornii potom nasledovali ďal-
šie štáty únie s limitmi škodlivín vo vý-
fukových plynoch, až jednotné emisné
predpisy uzákonil aj parlament USA
a vo svete nastal výrazný obrat. Ovzdu-
šie sa totiž začalo stávať neúnosným a
bolo treba ozdraviť našu matku Zem. V
roku 1971 sa k tomuto hnutiu pridala aj
Európa. Európska hospodárska komi-

sia prijala normu č. 15 o obmedzovaní
škodlivín vo výfukových plynoch.
Lenže jej praktická aplikácia sa začala
uplatňovať až normou Euro 1, ktorú
EHK predpísala od roku 1992. Potom
zhruba každé štyri roky sa normy limi-
tov škodlivín sprísňovali, až v roku
2009 nadobudol platnosť predpis Euro
5, ktorý predstavoval pre výrobcov
osobných a nákladných automobilov
už vážny technický problém.

Lenže inžinieri ako vždy našli aj
teraz riešenie a použitím močoviny
vstrekovanej do výfukového potrubia
alebo recirkuláciou časti výfukových
plynov znížili emisie na povolené
množstvá. Technicky to však nebolo až

také jednoduché. EHK však išla neľú-
tostne ďalej a pre rok 2014 predpísala
veľmi prísne obmedzenie škodlivín
normou Euro 6. Technické problémy
dosiahnuť jej limity boli však veľmi
vážne. Až tak, že výrobcovia najmä veľ-
kých motorov pre trucky mali pro-
blém technicky ich vyriešiť. Hodlali
požiadať parlament EÚ o predĺženie
začiatku ich platnosti.

Ľudský duch je nesmierne vynalie-
zavý a vedenie Daimler-Benz ako prvé
ohlásilo začatie výroby nových veľkých
vznetových motorov, ktoré s rezervou
spĺňajú normu Euro 6 a s predstihom
necelých troch rokov je motor spĺňajúci
normu Euro 6 na svete.

V
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Emisné normy
prišli z Kalifornie

Keď v roku 1968 guvernér štátu Kalifornia
v USA Ronald Reagan presadil registráciu
iba takých nových automobilov, ktoré by
spĺňali isté limity škodlivín vo výfukových
plynoch, v amerických automobilkách
nastalo doslova zdesenie...
TEXT: STANO CVENGROŠ | FOTO: DAIMLER AG



BLUE EFFICIENCY
POWER Z MANNHEIMU
Mercedes-Benz ukončil vývoj vidlico-
vých šesťvalcových a nahrádza ich teraz
radovými šesťvalcovými motormi. Sú,
samozrejme, dostatočne robustné
s veľmi výkonnou motorovou brzdou.
Všetky majú spoločný dizajn základ-
ných prvkov. No ich technické detaily
sa líšia podľa výrobných požiadaviek.
Myšlienka o jeho návrhu sa objavila už
v roku 2002. Prvý člen novej generácie
motorov so zdvihovým objemom 12,8 l
má označenie OM 471. Stal sa pokračo-
vateľom tradícií environmentálnej
kompatibility značky Mercedes-Benz a,
samozrejme, spĺňa emisnú normu

Euro 6 (teda znížil objemy oxidov du-
síka a častíc vo výfukových plynoch).
S výkonom od 310 kW až po 375 kW (421
k až 510 k) ponúka maximálny krútiaci
moment v rozsahu 2 100 až 2 500 Nm.
Ďalšie modely motorov sa osvedčujú už
od roku 2007 v truckoch postavených
v USA v továrni Freightliner patriacej
firme Detroit Diesel a od minulého
roku aj značke Fuso z Japonska. Motory
majú veľký výkon, dobrý záber kolies,
nízku spotrebu paliva a celkovú vysokú
hospodárnu účinnosť. So štyrmi ven-
tilmi na valec, s ventilovým rozvodom
2XOHC a celkovým elektronickým ria-
dením vstrekovania paliva s novým
vstrekovacím systémom X-Pulse pred-
stavuje unikátny, ale znásobený známy
systém common rail. Nízky obsah škod-
livín vo výfukových plynoch zabezpe-
čuje technológia SCR (selektívna
katalytická redukcia) kombinovaná
s recirkuláciou časti výfukových plynov
spolu s filtrom častíc.

Základný motor 471 má štyri výko-
nové triedy:

Výkon Výkon Krútiaci moment
(kW) (k) (Nm)
310 421 2 100

330 449 2 200

350 476 2 300

375 510 2 500

Otáčky motorov sú nastavené na po-
merne nízky počet, pre všetky výko-
nové varianty na 1 800 za minútu.
Takže výkon aj krútiaci moment
možno dosiahnuť veľmi rýchlo už pri
otáčkach pod 1 000 za minútu. Prí-
jemná efektívna jazda je už pri otáč-
kach 800 až 900 za minútu. Maximálny
výkon sa dosahuje pri otáčkach 1 400 za
minútu, takže motor vyniká dynami-
kou, ľahkým chodom a je tichý. Jeho
dĺžka je 1 531 mm a pohodlne sa vojde
pod podlahu kabíny. Má mokré vložky
valcov. Ojnice sú oceľové. Kľukový hria-
deľ uložený v siedmich ložiskách je sta-
rostlivo vyvážený. Piesty sú oceľové
a ojničné ložiská odolajú tlakom viac
než 200 barov. Vzduchový kompresor je
dvojvalcový. Hlava valcov je z grafitovej
liatiny, ktorá je mimoriadne odolná

proti kolísaniu teploty. Alternátor,
vodné čerpadlá a kompresor klimatizá-
cie poháňajú klinové remene umiest-
nené v rôznych úrovniach na prednej
strane motora. Vačkové hriadele sú
duté a sú uložené v siedmich ložiskách.

X-Pulse common rail systém obsa-
huje dvojpiestové vysokotlakové čer-
padlo s maximálnym tlakom 900 barov
v zásobníku common rail. Každý vstre-
kovač však zvyšuje tlak vstrekovania
paliva do valcov pomocou dvoch sole-
noidových ventilov až na 2 100 barov.
Riadi ho počítač motora. Extrémne vy-
soký tlak vstrekovania paliva a jeho
jemné atomizovanie v spaľovacom prie-
store sú dva podstatné javy mimo-
riadne účinného spaľovania.
Turbodúchadlo má asymetricky zhoto-
venú turbínovú komoru s pevnou geo-
metriou. Recirkuláciu výfukových
plynov zabezpečujú iba tri valce. Pre-
tlakový ventil turbodúchadla (waste
gate) zase obmedzuje plniaci tlak vzdu-
chu do valcov, čo zlepšuje vlastnosti
motora pri akcelerácii.

KONTROLNÝ SYSTÉM
Sofistikovaný emisný kontrolný sys-

tém motora pochádza z motorovej tech-
nológie BlueTec, ktorú Mercedes-Benz
úspešne používa už šesť rokov. Čistí vý-
fukové plyny technológiou SCR, pri kto-
rej sa do výfukového potrubia pridáva
AdBlue. Škodlivé oxidy dusíka konver-
tujú na neškodlivé zložky dusíka
a vody. Prechádzajú do katalytického
konvertora, pričom sa značne usporí
palivo. Nové motory boli navrhnuté na
čo najnižšie prevádzkové náklady. Ich
servisné intervaly sú teraz až 150 000
km. Ich životnosť preverili testy, ktoré
potvrdili extrémnu spoľahlivosť. Vo
všetkých zemepisných šírkach a ne-
smierne tvrdých podmienkach majú za
sebou viac než 60 miliónov kilometrov!
Testy motorov potvrdili, že dosiahnu
počet najazdených kilometrov 1,2 mi-
lióna na diaľkových cestách dopravy
nákladov. Je to asi o 20 % viac, než sa do-
sahovalo doteraz. To znamená, že mo-
tory by mali najazdiť túto vzdialenosť
bez potreby väčšej opravy! �
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Nový motor Mercedes−Benz OM 471 spĺňajúci
emisnú normu Euro 6, studená strana.

NOVÉ MOTORY BOLI NAVRHNUTÉ
NA ČO NAJNIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ
NÁKLADY



20 HVIEZDY CIEST 02|2011

predstavujeme

Palivový
Výroba elektriny z atómov vodíka a kyslíka
sa javí ako mimoriadne jednoduchá vec.
Podobne aj palivový článok vyzerá na
pohľad ako kocka poskladaná z viacerých
plátov. Naoko nenáročná technika
predstavuje vrchol výrobných technológií...
TEXT: MAJO BÓNA, FOTO: DAIMLER AG

Výstup vodíka
Cez výstupy na koncovej

platni prúdi vodík do

recirkulačného obvodu.

Vstup vodíka do palivových

článkov sa nachádza na

opačnej strane.

Vstup kyslíka
Cez tento vstup prúdi

kyslík potrebný na

elektrochemickú reakciu.

Výstup sa nachádza opäť

na opačnej strane.

ZÁSOBNÍK
PALIVOVÝCH

ČLÁNKOV:
Jednotlivé články tvoria celý zásobník. Vnútri

každého článku prebieha reakcia vodíka

s kyslíkom, ktorej výsledkom je elektrický

prúd a jedinou emisiou je vodná para.
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Ako funguje palivový článok
Medzi dvoma bipolárnymi platňami sa nachádza membrána pokrytá karbónovo−platinovou

vrstvou spolu s vrstvou difúznych plynov, ktoré zabezpečujú rovnomerné rozloženie

reagujúcich prvkov, platina slúži ako katalyzátor reakcie, pri ktorej vzniká elektrický prúd a voda.

Reagujúce prvky prúdia po kanálikoch bipolárnych platní, ktoré slúžia ako anóda a katóda.

Vodík prúdi na anódovú platňu, kyslík sa nachádza na katódovej platni. Každá platňa má aj

chladiace kanály, ktorými prúdi voda. Vzájomnou chemickou reakciou protónov vodíka

s kyslíkom vzniká opäť voda. Kľúčovú úlohu zohráva membrána, ktorá je navrhnutá tak, aby

prepúšťala iba protóny vodíka, elektróny putujúce mimo membrány vytvárajú elektrický prúd,

ktorým sa poháňajú kolesá.

Vodíkový článok
Skladá sa z dvoch bipolárnych platní a jednej membrány. Množstvo, a tým aj veľkosť

palivových článkov závisí od požadovaného výkonu samotných článkov. Čím väčší je

samotný zásobník, tým väčšie množstvo elektrickej energie dokáže vyrobiť. Presnosť

výroby je kalibrovaná na desaťtisíciny milimetra!!! Inak je ohrozená funkcia samotných

palivových článkov.

Koncová platňa
Slúži na zber

vyprodukovaného

elektrického prúdu

a takisto predstavuje

rozhranie na vstup

reagujúcich plynov,

ako aj chladiaceho

média.

Svorky
Jednotlivé platne sú v rámci palivového článku

k sebe nalisované pod vysokým tlakom a následné

upnuté svorkami k sebe v záujme minimalizácie

elektrického odporu na jednotlivých spojoch.

Svorky taktiež zabezpečujú tesnosť celého

palivového článku.

�



Tenisovým vicemajstrom Českoslo−
venska ste sa stali ako 16−ročný,
o tri roky neskôr ste v semifinále
siahali na majstrovský titul SR. Vy−
študovali ste Ekonomickú univer−
zitu, ovládate svetové jazyky a máte
maklérske i manažérske skúse−
nosti. Ako vás získal AEGON?
Pomohli mi najmä päťročné skúse-
nosti z poisťovne Generali, kde som
bol referent marketingu, projektový
manažér a rozbiehal som aj úplne
nový a podnes úspešný projekt: ban-
kopoistenie. Za výbornú školu prí-
stupu ku klientom považujem tiež
moje predošlé pôsobenie v Rakúsku.
Ako profesionálny tréner tenisu som
tu, keď bolo treba, mal niekedy aj 11-
hodinový pracovný deň. Z každej ho-
diny sa pritom odviedlo zákazníkovi
pre jeho najväčšiu spokojnosť, v sú-
lade s jeho prianiami, poctivo a sku-
točne plných šesťdesiat minút.

Môžeme AEGON vnímať v poisťov−
níctve, vďaka jeho dlhodobému pô−
sobeniu, mohutnosti a silnému
finančnému zázemiu, tiež ako naj−
vhodnejšieho partnera na poskyto−
vanie služieb i tým majetnejším
vrstvám?
AEGON so sídlom v holandskom
Haagu a vyše 160-ročnou históriou
patrí medzi najväčšie svetové fi-
nančné skupiny. Dôveru mu dalo viac
ako 40 miliónov klientov po celom
svete, pre ktorých spravuje hodnotu
vyše 378 miliárd eur. Na Slovensku má
takmer štvrť milióna zákazníkov. Po-
rovnateľne tu poskytujeme klientom
veľmi širokú škálu produktov, pripois-
tení s možnosťou veľmi vysokého po-
istného krytia. Vieme, obrazne
povedané, ušiť produkt na mieru aj in-
dividuálne, z tohto pohľadu zvlášť ná-
ročnému klientovi. Na druhej strane
AEGON poskytuje svoje služby

vo veľmi širokej škále a rozsahu.
Takže vybrať si u nás môže podľa svo-
jich predstáv a možností každý zákaz-
ník. Iba jeden údaj na dotvorenie si
obrazu: poistná suma sa u nás bežne
môže pohybovať rádovo od niekoľko
sto eur až po niekoľko stotisíc eur.

Aké odporučenie by ste chceli dať
potenciálnym klientom osobitne
v kontexte so životným poistením?
Čo nás čaká, nevieme, dá sa to však po-
istiť. Rátať s tým, že život so sebou pri-
náša veľa radostných chvíľ, no taktiež
neočakávané situácie, bez ktorých by
sme sa pokojne zaobišli. Mnohým ne-
šťastiam sa dá obozretne predísť, ale
sú aj udalosti, niekedy až s tragickými
následkami, nad ktorými nemáme
žiadnu moc. Ak sa chceme čo najlepšie
ubrániť pred dosahom finančných
strát, ktoré nám tieto udalosti so
sebou môžu priniesť, je dôležité
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Čo nás čaká,
nevieme, dá sa
to však poistiť
Podľa znamenia, v ktorom sa narodil, dostal schopnosti byť energický,
usilovný a optimistický. Predurčilo ho za vodcovský typ s vlastnosťami
ako rozhodnosť a bojovnosť, ktorý uvážlivo a nekompromisne ide
za svojím cieľom. Rozmýšľa v globálnych dimenziách. Je veľkorysý
a nevšíma si detaily. Vie zapáliť iných pre svoje ciele, získať si ich
a inštinktívne riadiť... Bližšie nám už o svojom pôsobení porozprával
sám. Obchodný a marketingový riaditeľ AEGON Životná poisťovňa, a.s.
(v rámci celého AEGON−u zastáva aj ďalšie kľúčové pozície napr.
predseda predstavenstva AEGON dôchodkovej správcovskej
spoločnosti) Ing. Branislav Buštík. Má 36 rokov, manželku Andreu
a synov: polročného Tomáša a trojročného Branka. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

�
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nájsť správne životné poistenie. Ži-
votné poistenie, ktoré vám pomôže
včas zaistiť svoje neplánované vý-
davky alebo pomôže vašim blízkym
pri výpadku finančných príjmov
z rozmanitých dôvodov. Naši odbor-
níci vám pri tom ochotne a podrobne
poradia, urobia analýzu vašich po-
trieb a možností i navrhnú najvhod-
nejší produkt z portfólia. Držíme sa
pritom zásady byť transparentní. Na-
príklad nami uzatvárané zmluvy
umožňujú zmeny, iba ak sú v prospech
klienta a neobsahujú žiadne skryté po-
platky alebo limity. Klient vždy presne
vie, čo si kupuje a koľko za to platí.

V čom spočívajú možnosti, ktoré
v tomto ohľade poskytujete, a prečo
by ste radili vybrať si práve AEGON
Životnú poisťovňu?
Skutočne flexibilné produkty život-
ného poistenia od spoločnosti AEGON
nielenže ochránia vás a vašich blíz-
kych v prípade neočakávaných uda-

lostí, ale pomôžu vám aj v mnohých
ďalších situáciách. Napríklad pri za-
bezpečení prostriedkov na dôchodok
alebo pri dožití podľa vami zvolenej
poistnej doby v jednotlivých etapách
života. Poistné plnenie z hlavného po-
istenia či pripoistení sa vám alebo
vami určeným oprávneným osobám
vyplatí tiež v prípade úrazu, choroby
alebo i úmrtia. Pri detskom životnom
poistení zasa napríklad na štúdium
alebo štart do života.

Poskytujeme tiež jednu z najšir-
ších ponúk pripoistení na Slo-
vensku. Máme špeciálny produkt
s výraznou zľavou pre nefajčiarov
alebo ľudí s dobrým zdravotným sta-
vom. Najnovšie a čoraz žiadanejšie je
napríklad aj unikátne pripoistenie
špeciálne pre ženy vo veku od 16 až
do 57 rokov. Umožňuje vyplatenie
poistného plnenia v prípade diag-
nostikovania karcinómu in situ prs-
níka alebo krčka maternice. Tie sú
veľmi často odhalené pri preventív-

nych gynekologických prehliadkach
a v 95 % prípadoch aj úspešne vylie-
čené. Stále platí pravidlo, že včasné
zistenie rakoviny môže zachrániť
život. Okrem samotnej prevencie, na
ktorú by ženy, dievčatá a matky ne-
mali nikdy zabúdať, je tu tak aj mož-
nosť, ktorá pomôže v ťažkej situácii,
keď je už ochorenie diagnostiko-
vané.

Uzatvorenie pripoistenia závažných
chorôb pre ženy nezabráni vzniku
ochorenia, môže však veľmi pomôcť,
keď táto nečakaná situácia nastane.
Prostriedky získané prostredníctvom
poistného plnenia potom môžete po-
užiť na kompenzáciu príjmov, plate-
nie záväzkov, na poskytnutie lepšej
zdravotnej starostlivosti, liečenie
a liečbu, alternatívnu liečbu, rehabili-
táciu a iné výdavky nevyhnutné v čase
liečby. Tak sa dajú zmierniť neprí-
jemné udalosti, ktoré závažné ochore-
nia so sebou prinášajú a dopriať si
dostatok času na potrebnú liečbu.

UZATVORENIE
PRIPOISTENIA

ZÁVAŽNÝCH
CHORÔB PRE

ŽENY
NEZABRÁNI

VZNIKU
OCHORENIA,

MÔŽE VŠAK
VEĽMI POMÔCŤ,

KEĎ TÁTO
NEČAKANÁ

SITUÁCIA
NASTANE

�

�

Predseda
predstavenstva AEGON

dôchodkovej
správcovskej

spoločnosti
Ing. Branislav Buštík na

svojom pracovisku.

AEGON má i unikátne
pripoistenie pre ženy

s vyplatením poistného
plnenia pri

diagnostikovaní
karcinómu in situ

prsníka alebo krčka
maternice.



Zetros do extrémov
Zetros do ťažkého terénu s pohonom všetkých kolies je jediný úžitkový
mercedes s motorom pred kabínou. Takéto vozidlo je lepšie
ovládateľné, prináša výhody v extrémnych podmienkach i vzhľadom na
bezpečnosť a pohodlie vodiča. TEXT: PETER KRESÁNEK, FOTO: DAUMLER SG

ajnovšie boli dva Zetrosy 2733
A s pohonom 6x6 dodané do
Mongolska. Vyhotovené sú

ako luxusné poľovnícke a expedičné
obytné vozidlá so špeciálnou nadstav-
bou a zástavbou (komfortne vybavené
a klimatizované: obývačka, spálňa, ku-
chyňa, tiež priestory na hygienu a v jed-
nom vozidle majú i garáž pre
štvorkolku) a rozmanitou škálou užitoč-
ných doplnkov. Oba luxusné Zetrosy
budú jazdiť i v púšti. Sú spôsobilé odolá-
vať a chrániť osádku i pri extrémnych
výkyvoch teplôt, ktoré v púšti panujú.
Nasadené budú i v náročných horských
podmienkach, kde je doposiaľ prakticky
jediným mysliteľným dopravným pro-
striedkom kôň. Použijú ich i na viac-
dňové pobyty v pohorí Altaj, pri

tradičnom love vlkov pomocou orla.
Mercedes-Benz Zetros vo všetkých vyho-
toveniach poháňa radový šesťvalec 7,2
litra (240 kW/326 k, 1 300 Nm pri 1 200
až 1 600 ot./min.) v kombinácii s dvoma
variantmi prevodovky. Štandardne to je
hydraulicko-pneumatická deväťstup-
ňová prevodovka (osem stupňov vpred
+ redukčný prevodový stupeň pre pla-
zivú rýchlosť-crawler) s priamo sprevo-
dovaným najvyšším stupňom. Na
želanie tiež šesťstupňová plnoautoma-
tická prevodovka Allison 3000 SP/PR.
Pohon sériovo dopĺňa diferenciál
s tromi mechanickými uzávierkami. Za-
pína ich postupne - v poradí podľa zvy-
šovania náročnosti terénu - praktický
otočný spínač. Nákladný Zetros do ťaž-
kého terénu s pohonom všetkých kolies

a s motorom pred kabínou nájde uplat-
nenie najmä v extrémnych podmien-
kach. Okrem iného v energetike,
prieskume, u hasičov či v záchranných
službách. Slovenská spoločnosť Stražan
vyvinula spolu s jeho výrobcom a pred-
viedla vysoko priechodný Zetros aj vo
vyhotovení pre záchranné systémy,
ozbrojené zložky i vybavený špeciálne
odolnou cisternou.
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Po prvej svetovej vojne, teda po roku 1918 sa
európsky automobilový šport len veľmi ťažko
zviechal. Pretekových automobilov bol
nedostatok, výroba ešte nebola preorientovaná
z vojnovej na civilnú a trvalo niekoľko rokov, kým
sa situácia ako−tak stabilizovala.
TEXT: STANO CVENGROŠ, FOTO: DAIMLER AG A ARCHÍV AUTORA

SSK - najhľadanejšie



ž v polovici dvadsiatych rokov
sa to začalo zlepšovať. Okrem
pretekov Grand Prix sa začali

vo zvýšenej miere organizovať ešte aj
preteky športových automobilov,
ktoré vychádzali podstatne lacnejšie
než vozidlá stavané podľa formuly 1.
Takže nastal výrazný posun vo vývoji
týchto vozidiel. Jednotlivé značky do
nich montovali ľahko získateľné osem-
valcové radové motory z vojenských
lietadiel.

Preteky Grand Prix v povojnovom
období odštartovala až v roku 1921
Veľká cena Francúzska. Do série sa
pridala GP Talianska, Belgicka a napo-

kon aj Nemecka. Čoskoro k nim pri-
stúpili Veľká Británia, Španielsko
a Monako. Objem valcov motora bol li-
mitovaný na 3 000 cm3. No prvé povoj-
nové ročníky vyhrávali Američania s
najnovšími modelmi ich pretekových
monopostov. O rok vstúpila do plat-
nosti formula 2 000 cm3.

Firma Benz pre sezónu 1923 pripra-
vila nadčasový monopst 33/140 s prís-
ne aerodynamickou karosériou, ktorý
naozaj predstihol svoju dobu. Motor
bol radový osemvalcový umiestnený
vzadu. Automobil navrhol F. Porsche,
no nemal dobré jazdné vlastnosti,
preto nedosahoval výraznejšie
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úspechy. Žiaľ, v povojnových rokoch
spoločnosť nemala dostatok finanč-
ných prostriedkov na jeho ďalší vývoj.

Koncom 20. rokov sa stali veľmi sle-
dovanými spomínané preteky športo-
vých automobilov. Najpopulárnejšie
boli najmä preteky Tourist Trophy na
ostrove Man, Targa Florio na Sicílii
a najmä preteky 24 hodín Le Mans.
Súčasne Grand Prix začali upadať.

NOVÝ MODEL
26. júna 1926 predstavenstvá spoloč-
ností Daimler a Benz sa rozhodli spojiť
a vytvorili jeden silný podnik. Tak
vznikla automobilka Daimler-Benz.
Ich automobily sa stali známymi pod
označením Mercedes-Benz. Nová spo-
ločnosť v priebehu 20. rokov minulého
storočia nemala záujem o automobi-
lový šport. Po modeli 33/140, ktorý
skončil v Perugii tretí, nasledoval nový
športový dvojmiestny automobil,
model 33/180 a po ňom zase typ S
z roku 1927 (S - Sport). Všetky boli mo-
hutné kabriolety, ale priam s barbar-
skými jazdnými vlastnosťami. Na
sezónu 1929 Daimler-Benz preto pri-

pravil nový model 38/250 - SS (Super
Sport), ktorý po skrátení rázvoru do-
stal označenie SSK (kurz - krátky). Po-
chádzal z modelu S, ale bol o 480 mm
kratší, tým aj ľahší a obratnejší. Bol to
posledný model, ktorý pre spoločnosť
navrhol F. Porsche. Model SSK mal ex-
trémne dobré vlastnosti. Dosahoval
maximálnu rýchlosť až 190 km/h, čím
sa stal najrýchlejším sériovo vyrába-
ným automobilom tých čias. V prete-
koch dosahoval množstvo skvelých
umiestnení, a preto bol jedným z naj-
žiadanejších športových automobilov
vôbec. Modely s označením SSKL boli
identické, ale s úpravou iba pre tová-
renských pretekárov. Automobil SSK
bol dokonca navrhnutý za kandidáta
na titul Automobil storočia, ktorý
v roku 1995 volilo 132 motoristických
novinárov.

NAJHĽADANEJŠIE AUTÁ
Daimler-Benz vyrobil iba 40 exemplá-
rov SSK. Polovica sa predala ako špe-
ciálne pretekové vozidlá. Poháňal ich
radový šesťvalcový 7-litrový motor s vý-
konom 200 až 300 koní a s krútiacim

momentom 680 Nm. Z najdôležitejších
víťazstiev spomeňme aspoň niektoré:
1929 - 500 míľ Argentíny, 1930 - GP Cor-
doby, 1931 - GP Argentíny. Legendárny
Rudolf Caracciola na nich vyhral
v roku 1929 preteky na ostrove Man
Tourtist Trophy, 1930 GP Írska, 1931
GP Nemecka a Mille Miglia v Ta-
liansku.

Veľa z vyrobeného počtu SSK hava-
rovalo a z vrakov sa brali nepoškodené
dielce. Mnohí záujemcovia si tak
z nich a pomocou výrobcu zhotovovali
repliky, ktorých odhadom existuje asi
100 kusov takmer identických s origi-
nálmi. Ale pôvodných automobilov
vyrobených v automobilke Daimler-
Benz už existuje iba 5. Takže ich veľmi
malé počty a technické dedičstvo spô-
sobili, že sú najhľadanejšími automo-
bilmi na svete. Napríklad model
z roku 1929 bol na aukcii v meste Bin-
hams v Anglicku v septembri 2004
vydražený za sumu 4,17 milióna libier
šterlingov. Čo je druhý najdrahšie pre-
daný automobil histórie.

Viac info: www. http://www.merce-
des-benz-classic.com

1 Mercedes−Benz SSK s kompresorom z roku
1920 model 710

2 Mercedes−Benz typ SSK, jediný vyrobený
kus s prúdnicovou aerodynamickou karosériou
z roku 1932

3 Rudolf Caracciola vyhral na Mercedes−Benz
SSK a SSKL trikrát majstrovstvá Európy
v pretekoch do vrchu (1929 až 1932).

2

Technické údaje automobilu Mercedes−Benz SSK:
Výrobca Mercedes−Benz
Model SSK
Výrobné obdobie 1928 − 1932
Motor Šesťvalcový radový
Zdvihový objem 7 069 cm3

Priemer valcov 100 mm
Zdvih piestov 150 mm
Plnenie valcov Lopatkový kompresor
Výkon 300 k
Krútiaci moment 680 Nm
Rázvor osí kolies 2 950 mm
Dĺžka vozidla 4 240 mm
Šírka 1 700 mm
Výška 1 730 mm
Hmotnosť 1 700 kg 1

3
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V roku 1880 Gottlieb Daimler a Karl Benz položili základy
motorizácie cestnej prepravy svojimi vynálezmi

vysokootáčkového motora a automobilu, ktoré objavili
nezávisle od seba. TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: DAIMLER AG

1871 1877 1880

Zrod legendy (I. časť)

Bertha a Karl Benz



nový veniec okolo mena Benz. Prelom
storočia však produktom Daimler-Mo-
toren-Gesellschaft (DMG) v Cannstatte
priniesol úplne nové obchodné meno:
Mercedes.

OTEC AUTOMOBILIZMU
Karl Benz - otec automobilizmu sa na-
rodil 25. novembra 1844 v rodine ruš-
ňovodiča. Otec mu zomrel, keď mal
malý Karl sotva dva roky. Hoci pochá-
dzal z pomerne chudobnej rodiny,
matka mu zabezpečila dobré vzdela-
nie. Karl najskôr študoval na gymná-
ziu, následne na polytechnickej škole
v Karlsruhe, neskôr absolvoval dvoj-
ročnú prax v strojárskej firme
v Karlsruhe. Pracoval aj ako kreslič
a konštruktér v továrni na výrobu váh
v Mannheime a neskôr krátko aj vo
Viedni v stavebnej firme, ktorá sa špe-
cializovala na oceľové konštrukcie.
V roku 1871 založil technicky oriento-
vaný Benz v Mannheime spolu s me-
chanikom Augustom Ritterom svoju

prvú spoločnosť. Keďže Ritter nebol
spoľahlivým spoločníkom, Benz s po-
mocou vena svojej snúbenice Berthy
Ringerovej vyplatil Ritterovi jeho po-
diel vo firme. A hoci mu podnikanie
spočiatku nešlo, výsledkom vízie
a viery v úspech bol zrod prvého Ben-
zovho motora v roku 1879. Išlo o dvoj-
taktný model, keďže na štvortaktný
motor získala patent už v roku 1877
spoločnosť Gasmotorenfabrik Deutz.
V októbri 1883 bola teda založená spo-
ločnosť Benz & Co. Rheinische Gasmo-
toren Fabrik. Benz išiel inou cestou
ako Daimler, ktorý vmontoval svoj
motor do koča. Najskôr navrhol celé
vozidlo, do ktorého by mohol umiest-
niť svoj štvortaktný benzínový motor.
V roku 1886 Karl Benz získal Patent
číslo 37 435 za svoje vozidlo a verej-
nosti predstavil svoje prvé Benzovo
patentované motorové vozidlo. V roku
1893 Karl Benz do konštrukcie auto-
mobilu včlenil svoj systém nápravy
s otočnými čapmi a v roku 1896 vy-

finančnou podporou priazniv-
cov a partnerov obaja investo-
vali do vývojových projektov

vo vlastných podnikoch - Benz založil
v októbri 1883 v Mannheime firmu
Benz & Cie. V novembri 1890 vznikla
Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG).
Obe spoločnosti hľadali primeranú
značku pre svoje produkty, ktorá by
priťahovala pozornosť a vyzdvihla ich
jedinečnosť. Vynálezcovia spočiatku
používali svoje mená Benz a Daimler
ako značku pôvodu a kvality ich moto-
rov a vozidiel. Obchodná značka Benz
& Cie sa nezmenila až do roku 1909,
keď ozubené koleso, ktoré sa použí-
valo od roku 1903, vystriedal vavrí-
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vinul motor typu kontra, ktorý sa mal
stať predchodcom dnešného motora
s horizontálnymi protiľahlými pies-
tmi. V rokoch 1894 - 1901 sa v závode
Benz & Co vyrábal model Benz Velo.
Išlo o cenovo prístupný, ľahký auto-
mobil pre dve osoby, ktorý už signali-
zoval zvýšenie predaja a s 1 200
vyrobenými kusmi ho možno opráv-
nene nazvať prvým sériovo vyrába-
ným automobilom. Na prelome
storočia sa Benz & Co. stal vedúcim
výrobcom automobilov vo svete. Dnes
už len málokto vie, že okrem automo-
bilu vynašiel aj napr. zapaľovacie
sviečky, karburátor, vodné chladiče či
prevodovku. Karl Friedrich Benz zo-
mrel vo svojom dome v Mannheime
4. apríla 1929 vo veku 85 rokov.

PRVÁ ŽENA ZA VOLANTOM
Bertha Ringerová sa narodila 3. mája
1849 v Pforzheime. Ako 23-ročná sa 20.
júla 1872 vydala za Karla Benza. Dnes
už možno spokojne konštatovať, že

bez jej silnej vôle a neochvejnej viery
v úspech svojho manžela by Benzova
spoločnosť nikdy neprosperovala.
Hoci Benz neustále zápasil s ťažkos-
ťami, manželka Bertha mu svojou ne-
ochvejnou vierou v jeho osobu a vy-
nálezy dodávala potrebnú silu
v jeho úsilí. Hneď ako 29. januára
1886 požiadal Benz o patent na svoju
benzínovú trojkolku (technické údaje
v patente DRP. č. 37435 sa dnes pova-
žujú za rodný list prvého automobilu),
Bertha Benzová tvrdila, že ľudí možno
o skutočných schopnostiach motoro-
vého vozidla presvedčiť iba názornou
praktickou ukážkou a skúsenosťou.

O tom, že nemá od slov k činom ďa-
leko, presvedčila všetkých jedno au-
gustové ráno v roku 1888, keď sa bez
vedomia svojho manžela vydala v Kar-
lovej motorovej trojkolke spolu so
synmi Eugenom (15) a Richardom (14)
na cestu z Mannheimu do Pforzheimu.
Neohrozená trojica navečer toho istého
dňa dorazila do Pforzheimu. Vzápätí
poslala Karlovi telegram, v ktorom mu
oznámila, že s deťmi došli do cieľa
a úspešne tak ukončili prvú dlhú cestu
na jeho motorovom vozidle. Správa
o tejto, v tom čase senzačnej udalosti,
sa šírila neopísateľnou rýchlosťou.
Karl Benz neskôr vo svojich pamätiach
napísal: „V časoch, keď som sa rútil do
priepasti, pri mne stál iba jeden člo-
vek. Bola to moja žena. Vďaka svojej
statočnosti a odvahe vždy dokázala vo
mne obnoviť nádej.“

Viac info: www. http://www.merce-
des-benz-classic.com
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1879 1929

V OKTÓBRI 1883 BOLA ZALOŽENÁ
SPOLOČNOSŤ BENZ & CO.
RHEINISCHE GASMOTOREN FABRIK

�

Zamestnanci starého závodu Benz & Co. v Mannheime v roku 1897. Carl Benz (1844 − 1929)

Najvyrábanejším Benzovým modelom automobilu bolo Velo.
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vať. To si často uvedomíme, až keď
prídeme na servisnú prehliadku. Mer-
cedes-Benz má 6 rokov alebo do najaz-
denia 160 000 km servis v cene
vozidla, ktorý prestavuje z celkovej
hodnoty vozidla cca 8 % až 12 % podľa
modelu, pre ktorý sa zákazník roz-
hodne. Pretože servis v cene vozidla je
viazaný na vozidlo a nie na majiteľa,
odzrkadlí sa táto skutočnosť aj na vyš-
šej zostatkovej hodnote pri opätov-
nom predaji. Pri TCO je vždy dôležité,
aby sa našiel určitý parameter porov-
nania, podľa ktorého porovnáme po-
rovnateľné. Náš model TCO
ponúkame našim zákazníkom ako ná-
stroj na efektívne porovnanie, či ná-
klady spojené s vozovým parkom sú
naozaj tie najefetívnejšie, lebo zákaz-
ník vie presne, za čo kupuje vozidlá,
za čo ich servisuje a za čo sa dá dané

Zvýhodnená starostlivosť
a služby
II. časť

Flotilový zákazník je u nás definovaný ako
právnická osoba alebo živnostník s potenciálom
kúpy minimálne troch vozidiel.
TEXT: PETER ŠKORŇA, FOTO: BOHUMIL ŠÁLEK

bchodné spoločnosti, leasin-
gové spoločnosti ponúkajúce
operatívny a finančný lea-

sing, autoškoly, štátne inštitúcie – minis-
terstvá, polícia, pošta, úrady miestnej
správy a samosprávy.

NÁKLADY ŽIVOTNÉHO
CYKLU VOZIDLA
Kúpa nového vozidla je vždy príjemný
zážitok. Na jednej strane je to nadšenie
a pozitívne očakávanie z predstáv. Na
druhej strane sú to úvahy, či sme sa
dobre rozhodli, či sme dobre investovali.
Jedným z nástrojov, ako si vyhodnotiť
efektivitu vynaložených finančných

prostriedkov na kúpu a prevádzku vo-
zidiel, je sledovanie a porovnávanie
nákladov životného cyklu (TCO).
Tento jednoduchý nástroj nám môže
pomôcť pri výbere vozidlového parku.
Nákupná cena vozidla totiž nie jediný
náklad, ktorý je spojený s investíciou.
Treba počítať i s prevádzkou (spotreba
paliva, servisná údržba, poistenie, ga-
rancie a pod.) a zostatkovou hodnotou
vozidla, keď auto odpredávame. Pri
flotilových zákazníkoch máme spraco-
vaný systém zliav a benefitov, ktorými
sa dá ovplyvniť vstupná investícia
(kúpa vozidla). No už pri nákupe treba
rozmýšľať, že autá sa musia serviso-

vozidlo predať po skončení životného
cyklu. Tu treba ešte pripomenúť, že
Mercedes-Benz ponúka i ďalšie bene-
fity na skvalitnenie a zjednodušenie
života s vozidlovým parkom ako ná-
hradný automobil na požiadanie, ga-
ranciu mobility prostredníctvom
služby MOBILO, ako aj možnosť pre-
dĺženia záruky na vozidlo 4 roky
alebo 160 000 km. Ak si to zhrnieme,
popri servise v cene vozidla, predĺže-
nej záruke a záruke mobility vás
v podstate auto okrem nákupu nič ne-
stojí. Samozrejme, nehovorím o pneu-
matikách a bežne opotrebovateľných
dieloch.
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Pred 120 rokmi – v apríli 1891: V septembri 1889 Willia-
mom Steinwayom založená Daimler Motor Co. v Hart-
forde, v štáte Connecticut v USA, začala v rámci licencie
vyrábať prvý prevádzkyschopný automobilový motor
v Amerike podľa originálnych výkresov Gottlieba Daimlera.

Pred 80 rokmi – od 12. do 13. apríla 1931: Rudolf Carac-
ciola vyhráva preteky na dlhú vzdialenosť Mille Miglia.

Vyše 1 000 míľ
(1 635 km) z Brescie
do Ríma a späť zdo-
láva spolu so spolu-
jazdcom Wilhelmom
Sebastianom na vo-
zidle Mercedes-Benz
typu SSKL
(W 06 RS) s priemer-
nou rýchlosťou
101,1 km/h.
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Šesťvalcový pretekársky
mercedes s výkonom
120 k (88 kW) z roku 1906.

Rudolf Caracciola so spolujazdcom
Wilhelmom Sebastianom na víťaznom vozidle
Mercedes−Benz typu SSKL (W 06 RS).

Koncern Daimler AG a značka Mercedes−Benz pri zlomových
okamihoch technologického, ekologického a bezpečnostného vývoja

automobilov hrali, hrajú a aj budú vždy hrať nenahraditeľnú, kľúčovú
úlohu. Aj preto pokračujeme v uvádzaní niektorých z míľnikov vývoja

auta a automobilizmu, konkrétne v mesiacoch apríl až máj od roku 1886
až po dnešok... TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: DAIMLER AG

apríl. 1891 12. 4. 1931 19. 5. 2006

Míľniky nesmrteľnej
legendy (II. časť)

Apríl



konštrukcia s motorom s výkonom 120 k (88 kW) osvedčuje
na rozsiahlych skúšobných jazdách na Semmeringu a na
ardénskom okruhu. Účasť na ardénskom preteku 13. au-
gusta však zmarila trhlina na hlave valcov.

Pred 65 rokmi – v máji 1946: Finálnou montážou prvého
skriňového vozidla, dodávky a sanitky typu 170 V (W 136 I),
začína v Daimler-Benz AG povojnová výroba osobných au-
tomobilov.

Pred 15 rokmi –
od 7. do 11. mája
1996: Na medziná-
rodnom veľtrhu
v Mníchove veno-
vanom téme likvi-
dácie odpadu je
predstavený kom-
paktný nosič nad-
stavieb Unimog UX
100.

Pred 5 rokmi – 19. a 20. mája 2006: Priamo pred bránami
závodu Untertürkheim je otvorené nové múzeum Mercedes-
Benz, ktoré je zaujímavé predovšetkým svojou architektúrou.
Ide o najväčšie automobilové múzeum na svete.

Viac info: www. http://www.mercedes-benz-classic.com

Pred 60 rokmi – od 19. do 29. apríla 1951: Na prvej Me-
dzinárodnej automobilovej výstave (IAA) vo Frankfurte
nad Mohanom Mercedes-Benz uvádza oba šesťvalcové typy
osobných automobilov 220 (W 187) a 300 (W 186). Typ 300
bol najväčší a najrýchlejší sériovo vyrábaný osobný auto-
mobil nemeckej výroby, neskôr ľudovo nazývaný aj ako
Adenauerovo auto.

Pred 40 rokmi –
14. apríla 1971:
Mercedes-Benz
predstavuje nový
konštrukčný rad
SL 107, vybavený
množstvom bez-
pečnostných novi-
niek. Prvé vozidlo
je typu 350 SL.

Pred 15 rokmi – od 25. apríla do 5. mája 1996: Na me-
dzinárodnom autosalóne v Turíne je predstavená sériovo
vyrábaná verzia prvého Mercedes-Benz SLK (konštrukčný
rad R 170).

Pred 105 rokmi – v máji 1906: V Untertürkheime je do-
končený Wilhelmom Maybachom skonštruovaný šesťval-
cový pretekársky mercedes. Začiatkom augusta sa nová
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Múzeum Mercedes−Benz, otvorené v roku 2006.

Skriňové vozidlo Mercedes−Benz typu 170 V (W 136 I) z roku 1946.

Mercedes−Benz SLK (konštrukčný rad R 170) z roku 1996.

Mercedes−Benz v roku 1951 uvádza na trh šesťvalec typu 300 (W 186)
− ľudovo nazývaný aj Adenauerovo auto.

Kompaktný nosič nadstavieb Unimog UX
100 z roku 1996.

Mercedes−Benz triedy SL 107.

Máj

�
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MAXIMALISTA

ŠK Slovan je klub s najväčšou tradí−
ciou, úspechmi a renomé na Slo−
vensku. Ako v tejto súvislosti
vnímate vaše už takmer ročné pô−
sobenie v ňom?

Som rád, že som počas môjho po-
merne krátkeho času opätovne stráve-
ného doma na Slovensku a v takom
klube, akým je bratislavský Slovan, zí-
skal opätovnú motiváciu, chuť a hlad
po futbale. Dá sa povedať, že mi v tejto
sezóne vyšlo všetko tak, ako malo. Nie
náhodou. Vydal som zo seba maxi-
mum. Obdobie, keď som v predchá-
dzajúcom pôsobisku nebol šťastný, je
už za mnou. Aj preto verím, že zís-
kaný majstrovský titul, ako aj korunka
kráľa strelcov našej ligy sa stane
mojím opätovným odrazovým mostí-
kom do futbalovej Európy.

Zrejme bez silného a stabilného
klubového zázemia by to
nešlo...

Samozrejme. S majiteľom klubu
mám veľmi dobrý vzťah, vzájomne sa
poznáme už z pôsobenia v Petržalke.
Vážim si na ňom to, že čo povie a na
čom sa dohodne, to aj platí. Aj preto si
môžeme obaja vzájomne a chlapsky
rovno pozrieť do očí. ŠK Slovan je slo-
venská futbalová špička – a to nielen

hráčsky, ale aj spôsobom fungovania.
Aj preto má veľké predpoklady sa kvali-
fikovať do európskej ligovej súťaže. Je-
diné, čo ma mrzí a v čom v porovnaní
aj s menej futbalovými krajinami, než
je tá naša, zaostávame, je absencia kva-
litného futbalového stánku. Takého,
ktorý by nereprezentoval len náš klub,
ale aj Bratislavu ako hlavné mesto
a krajinu ako takú. Stánku, ktorý by
nielen zvýšil divácky záujem o futbal,
ale by aj pozitívne ovplyvnil divácku
úroveň a kultúru. Som presvedčený, že
žiadny iný klub si to podľa mňa neza-
slúži na Slovensku viac než ŠK Slovan.

Každý športovec má svoje sny,
méty. Aké sú tie vaše?

Mojím športovým snom je zahrať si
jednu z najlepších európskych súťaží –
napr. anglickú alebo nemeckú. Aj
preto v rámci futbalu robím pre jeho
splnenie všetko s maximálnym nasa-
dením.

Úspešný športovec ako vy má rád
aj úspešné automobilové značky.
Sám ste v minulosti vyskúšali aj
Mercedes−Benz...

V prvom rade musím priznať, že nie
som vášnivý autičkár, aj keď obdivu-
jem pekné a bezpečné autá. Až do

môjho prvého odchodu do zahraničia
som vlastnil Mercedes-Benz triedy C
Sportcoupé a bol som s ním maxi-
málne spokojný. Značka Mercedes-
Benz má vo svete svoje meno, svoje
nezmazateľné renomé - rovnako ako aj
tie najlepšie futbalové kluby či futba-
listi. Je preto logické, keď sa takáto pré-
miová značka spojí a spolupracuje so
špičkovým futbalovým klubom, akým
ŠK Slovan je. Hviezdy patria jednodu-
cho k sebe.

Vrcholový šport sa nedá úspešne
robiť bez toho, aby mal športovec
zabezpečené a vytvorené pokojné
a najmä pevné rodinné a osobné zá−
zemie. Súhlasíte s týmto tvrdením?

Jednoznačne! Rodinné zázemie
a blízkosť milujúceho človeka sú pre
môj športový rast a kariéru rozhodu-
júce. Mám šťastie, že práve moja ro-
dina a, samozrejme, aj priateľka sú aj
mojou veľkou a pevnou oporou, bez
ktorej by som v živote ani zďaleka ne-
dosiahol tie úspechy, ktoré som dosia-
hol. Aj preto si nesmierne vážim ich
stálu blízkosť a podporu bez ohľadu
na to, či momentálne – v danom oka-
mihu - prežívame dobré alebo zlé ob-
dobia v súkromnom alebo
profesijnom živote.
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ŠK Slovan Bratislava sa stal tento rok
už po šiesty raz slovenským futbalovým
majstrom. Keďže je renomovaná
a prémiová značka Mercedes−Benz
partnerom majstrovského klubu, rozhodli
sme sa v našom magazíne predstaviť
jedného z hlavných strojcov klubového
úspechu, dvojnásobného kráľa ligových
strelcov, legionára (Austria Viedeň, Glasgow
Rangers, FC Valenciennes), reprezentanta,
útočníka – Filipa Šeba (27)...
TEXT: PETER ŠKORŇA, EMÍLIA KOČIŠOVÁ, FOTO: MIRO GASIDLO

�



Pri dnes už legendárnych dvadsiatych do detailov odskúšaných
a premyslených Raňajkách s hviezdou by sa mohlo zdať, že na nich už niet
čo zlepšovať. Podľa ohlasov viacerých účastníkov tohto ročníka Raňajok
s hviezdou v bratislavskom Mercedes centre na Tuhovskej ulici ich však toto
obľúbené podujatie opäť niečím prekvapilo. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

5. – 7. MÁJ − BRATISLAVA
ko novinka sa počas tohtoročných
raňajok konali predvádzacie jazdy
na mercedesoch a smartoch na ho-

dinovom okruhu po úplne novej prvýkrát
vybratej trase. Každý účastník mal mož-
nosť vystriedať všetky vozidlá zaradené do
jedného zo štyroch modulov. Navyše za-
chované zostali i kratšie 20-minútové jazdy

s jedným vybraným modelom. V ponuke
boli desiatky vozidiel z celkovo až 16 tried.
Každý si tak mohol nielen odskúšať a po-
rovnávať celú širokú paletu automobilov,
ale aj do sýtosti zajazdiť, získať dostatočne
silný zážitok a prakticky overiť prednosti
hviezd ciest. Účastníci si tieto možnosti po-
chvaľovali. Potvrdzujú to aj ich ohlasy zí-
skané hneď na mieste: „Odjazdili sme si

modul. Je to vynikajúce. Sme spokojní. Vy-
skúšali sme si všetko.“ Súčasťou Raňajok
boli tiež prezentácie spoločností A Briliant:
šperky a hodinky, Design House: doplnky
do domácnosti, Falck: zdravotnícke a zá-
chranárske služby, Mary-Kay: pánska
a dámska kozmetika, líčenie dám, kozme-
tické poradenstvo, ako aj losovanie o ceny
od nich či predmety Mercedes-Benz.
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1 Podľa samotných účastníkov dobrá organizácia
umožnila zvládnuť miestami i veľký nápor hostí
a záujemcov o testovacie jazdy.
2 Riaditeľ spoločnosti Motor−Car Bratislava Ing.
Július Šabo, jeden z jeho klientov a manažérov

z čias budovania púchovského Matadoru Ing.
František Sieklik, PhD., a PhDr. Mária Rajčoková.
3 Pracovníci Falck služby HealthCare sa tešili
najväčšiemu záujmu okrem iného o meranie
krvného tlaku a telesného tuku či poskytovanie

fyzioterapeutického poradenstva.
4 Novú triedu C si spolu so synom Matejom
odskúšal tiež primár Kliniky stereotaktickej
rádiochirurgie OÚSA a Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety MUDr. Martin Chorváth.

�

3 4

2

1

Premyslené, ešte lepšie



10. MÁJ − TRNAVA
ojná účasť i záujem o testova-
cie jazdy potvrdili, že zámer
vybudovať v Trnave zastúpe-

nie pre vozidlá s hviezdou bol šťastnou
voľbou. Za jedenásť rokov fungovania
má trnavský Motor-Car (pôvodne MB-
CAR) na konte cez dva tisíce preda-
ných nových vozidiel, najmä značky

Mercedes-Benz. Podľa ohlasov návštev-
níkov tohtoročných Raňajok k nim pri-
budnú opäť ďalšie. A niet sa čomu di-
viť. Tím, ktorý vedie riaditeľ
spoločnosti Motor-Car Trnava Ing. Bra-
nislav Uhlík, už vybojoval ocenenie za
najlepší showroom v strednej a vý-
chodnej Európe a služby poskytuje
v kvalite podľa medzinárodného štan-

dardu ISO 9001:2000. Zákazníci i niek-
torí bratislavskí (na Raňajkách bol na-
príklad i renomovaný právnik JUDr.
Peter Filip) tu nájdu podmienky blízke
rodinnej atmosfére i individuálnu
osobnú starostlivosť. „Nebránim sa ani
tomu, keď zákazník vysloví prianie
stretnúť či poradiť sa priamo so mnou
o tom, čo ho zaujíma v súvislosti s kú-
pou vozidla alebo starostlivosťou oň,“
vysvetľuje Ing. Branislav Uhlík. Netají
sa ani tým, že tajomstvo úspechu za-
stúpenia spočíva aj na takýchto úzko
osobných vzťahoch klientov nielen
s ním, ale i jeho kolegami. Pochopi-
teľne, pre zákazníkov sú tu naporúdzi
i všetky benefity a nadštandardné
služby, tak ako im ich poskytujú znač-
kové autorizované strediská Motor-Car
nielen od Bratislavy po Košice, ale i za
hranicami Slovenska.
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1 Obchodný poradca Juras Iosif nás ubezpečil,
že sa dobre cítil nielen na Raňajkách, ale
nadmieru je spokojný tiež so svojím novým C
250 CDI, v ktorom má bohatú doplnkovú výbavu.

2 Hviezdne vozidlá oslovujú i mladé dámy, čo
nám potvrdila aj Dominika Vinceová, s ktorou
absolvoval Raňajky jej otec podnikateľ Jozef
Vince.

3 Komplex stredísk trnavského zastúpenia Motor−
Car je umiestnený v najatraktívnejšej miestnej
lokalite s diaľničným pripojením na Nitrianskej
ceste 28.

2 3

1

V komornom duchu, orientované najmä na
významných klientov a potenciálnych nových
zákazníkov, pokračovali Raňajky s hviezdou
v obchodno−servisnom centre Motor−Car
Trnava. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

H

V komornom duchu
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Poznáte ľudovú múdrosť: „Všade
dobre – tak načo doma?“ Priznám
sa, že ja som ju síce poznal, avšak
jej reálny význam som pochopil
a precítil až nedávno − po
sedemnástich rokoch manželstva
− počas Raňajok s hviezdou 2011
na východnom Slovensku.
Nakoniec – posúďte sami...
TEXT: PETER ŠKORŇA, FOTO: MICHAL ŽITNÝ,

DOMINIKA KARASOVÁ − KARKADO.SK, PETER ŠKORŇA

Výdatné
hviezdne

raňajky

štýl
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24. MÁJ − KOŠICE
ko naivný romantik a dobrák od
kosti som uveril rečiam o tom,
že Košičania majú pre svojich

klientov počas Raňajok s hviezdou pri-
pravenú jedinečnú špecialitu – o akej
môžu „mercedesáci“ v Bratislave len
snívať – jednosmerné adrenalínové
predvádzacie jazdy z Košíc do Kysaku.
To bol aj dôvod, prečo som sa v toto
májové ráno vybral na vyše štyristoki-
lometrovú cestu na východ...

Až okolo obeda – priamo na mieste
v Košiciach, v miestnej časti Džungľa,
som sa dozvedel, že si to len ktosi zo
mňa vystrelil. Teda s tým jednosmer-
ným Kysakom. O absencii adrenalínu

nemôže byť ani reči, pretože mercede-
sácka predvádzacia trasa viedla z
Džungle až na Zelený dvor ku kremató-
riu a odtiaľ, popri hliadke bdelej do-
pravnej polície, merajúcej a pokutujúcej
prekročenie rýchlosti, späť do Džungle.

Košice boli predsa len čímsi výni-
močné. Skôr než na Raňajky s hviez-
dou zavítalo vyše 320 záujemcov,
medzi ktorými nechýbal ani hudob-
ník a priaznivec striebornej hviezdy
Marián Čekovský, absolvovali všetky
predvádzacie mercedesy – podľa
vzoru českých spanilých husitských
jázd z polovice 15. storočia – spanilú
„hviezdnu“ jazdu cez nádherné
a vždy pohostinné Košice...

A

K značne, akou Mercedes−
Benz je, neodmysliteľne
patrí aj prirodzená ženská
krása a nenútený úsmev.

Upravený
predvádzací
Mercedes−Benz
triedy G si dokonale
poradil so všetkými
nástrahami terénu.

�

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH



1 V Prešove si spokojní klienti po absolvovaní jázd
nenechali ujsť najmä šálku kávy, ktorú im pripravila
spoločnosť AMENO.

2 Muzikantovi a moderátorovi Mariánovi
Čekovskému v Košiciach učarovali nielen
mercedesy, ale aj dvojkolesový Segway.

3 Medzi najobdivovanejšie vozidlá počas Raňajok
s hviezdou patril na východe Slovenska nový
Mercedes−Benz triedy SLK.

3

21

25. MÁJ – PREŠOV
Len čo si sadol predvádzací jazdec
Lukáš Šintal v stredu ráno do svojho
špeciálne upraveného a zvýšeného
offroadu Mercedes-Benz triedy G,
taktne ma upozornil, aby som sa po-
riadne držal. „Trošku to budze rucac...“
– dodal, chytrácky sa usmievajúc popod
nos. Nie náhodou. Na trasu našej vy-
hliadnutej predvádzacej cesty - v pre-
šovskom developerskom areáli Tichá
dolina - celú noc výdatne pršalo, a tak
sa najmä ráno z pôvodne nenáročnej
trasy stalo podmočené adrenalínové
šialenstvo...

Okamžite, ako vydal motor géčka svoj
typický zvuk, zježili sa mi chlpy aj na
ušiach. Uvedomil som si, že sa skončila
akákoľvek sranda. Lukáš zaradil reduk-

ciu, uzatvoril centrálne uzávierky stred-
ného diferenciálu, následne aj zadného
diferenciálu a cesta peklom sa mohla
začať. Kvílivé zavytie motora vystrie-
dalo prešmykovanie kolies v blate. Auto
sa prískokom vpred pohlo. Zrazu som
pred sebou letmo zazrel lesík. Hneď
nato seba, ako bežím doma bosý po
tráve. O chvíľu som videl už len
vrcholce stromov, krátko nato ich ko-
rene, zem, môj iskričkový sľub, prvé
sväté prijímanie, lesný porast, výmole,
pioniersky sľub, birmovku, víťazstvo
v súťaži Čo vieš o ZSSR, jamu, strmý
kopec, stúpanie, šmyk, maturitu, blato
na čelnom skle, prvú vážnejšiu zná-
mosť, druhú - už menej vážnejšiu zná-
mosť, potok, kamene, svadbu...
Obrázky mojej minulosti sa rýchlo

striedali s obrazmi prítomnosti. Popri
tom mi nohy tŕpli od toho, ako som sa
nimi silno zapieral do podlahy. A to
som ešte ani len netušil, že najväčšie
dobrodružstvo – cesta z pekla späť - ma
ešte len čaká. „Takto teda vyzerá očis-
tec?“ pýtal som sa v duchu dám seba...

Neviem, koľko záujemcov v ten deň ab-
solvovalo podobne ako ja predvádzaciu
jazdu s Lukášovým G-éčkom. Viem však
(hoci mnohí so mnou zrejme nebudú sú-
hlasiť) že predvádzačka pre takmer dve-
stopäťdesiat ,,civilov“ na dokonalých
a naleštených É-čkach, SLK-áčkach, C-éč-
kach, eS-kách, či smarte - z Prešova cez
Petrovany, Kendice, Hanisku a späť, bola
v porovnaní so zablateným, divokým
a živelným G-éčkom len lízaním
zmrzliny cez igelitové vrecúško... :-)
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Chateau Földváry je malý luxusný bou-
tique hotel v historickej budove kastiela 
z roku 1847 nedaleko od Bratislavy. 

Chateau je ako stvorený pre nerusené 
obchodné stretnutia, firemné akcie plné 
zázitkov, súkromné oslavy. Zámok po-
skytuje nezabudnutelnú kulisu pre sva-
dobnú romantiku, módne prehliadky, 
i víkendové úniky z ruchu velkomesta.

Okrem výbornej medzinárodnej ku-
chyne a priatelskej atmosféry Cha-
teau ponúka aj výber najlepsích 
vín, konakov a cigár z celého sveta.

Relaxacné wellness zariadenia ho-
tela a krásny anglický park po-
zývajú na oddych a regeneráciu.

Prekrocte prah vsednosti a zabudnite na svet, ktorý
vás obklopuje, nechajte sa unásat vlnami pokoja,

harmónie a atmosférou minulosti....

www.chateaufoldvary.com

       



„Príďte, predstavím vám svojich súrodencov
z budúcnosti,“ tak pozýval na zoznámenie sa
s najnovšími vozidlami – s novou triedou C
facelift a C Coupé − tajomný Advee na
Mercedes párty v showroome tejto značky na
Tuhovskej ulici v Bratislave. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

ajnovšie i premiérové merce-
desy sa pritom predstavili nie-
len počas 21. ročníka

medzinárodného Autosalónu Brati-
slava na výstavisku Incheba Expo, ale
tiež súbežne na ich v poradí druhej
prezentácii v bratislavskom Auparku.

„Naša značka je najstaršia na svete,
to znamená, že je tam tradícia, ale
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Mercedes párty
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hlavne inovácia. Naša automobilka
bola prvá, ktorá mala ABS a rôzne tie
technické vymoženosti, ktoré nám
pomáhajú a ktoré robia tieto autá bez-
pečnými, úspornými, ekologickými
a hlavne aj pohodlnými,“ uviedol
k vozidlám s hviezdou v rozhovore na
párty s moderátorkou Renátou Drdu-
lovou pre televíziu TA3 generálny ria-

diteľ spoločnosti Mercedes-Benz Slo-
vakia Ing. Andrej Glatz. Tajomný
Advee sa tým, ktorí prijali pozvanie
na túto najnovšiu Mercedes párty ko-
nanú pri príležitosti oboch prezentá-
cií na Autosalóne a v Auparku
Bratislava, poodhalil už pri jej za-
čiatku. Ukázalo sa, že Advee je naj-
novší robot, ktorý má na
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očaril Advee

1 Najnovší robot Advee, ktorý mal na
Mercedes párty svoju slovenskú premiéru.
Na fotografii jeden z jeho vynálezcov Štefan
Chudoba. Advee má podľa neho široké
možnosti použitia nielen pri eventoch, ale
napríklad aj v zdravotníctve. Pripravujú ho
v spolupráci s konkrétnym objednávateľom.
V závislosti od toho sa upravuje aj jeho
vonkajší dizajn. Advee na Tuhovskej mal,
pochopiteľne, vonkajšie atribúty a označenia
vozidiel s hviezdou.

2 Režisér Peter Ňunéz a manželia Šabovci.

�

2

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH



4

5

6

Slovensku premiéru. Hneď po
tom, čo bol prvýkrát použitý v Bru-
seli a Cannes. Prichádzajúcich na
párty dokázal nielen privítať, ale via-
cerých i spoznával, sprevádzal a oča-
rujúcim spôsobom s nimi i počas
celého večera komunikoval. A nielen
to, zvládal aj celú širokú paletu infor-
mácií, vrátane zameraných na sa-

motné vozidlá s hviezdou v znaku.
Očarujúci Advee sa stal na Mercedes
párty katalyzátorom pohody a dobrej
zábavy. Počas celého večera sa ako au-
tomobil aj na malých kolieskach po-
hyboval a sprevádzal vystupujúcich
i návštevníkov. Viacerí účastníci ve-
čera neodolali a dali sa na pamiatku
s robotom odfotografovať.
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1 − 5 Hostia párty. Viacerí neodolali a dali sa
na pamiatku s robotom Advee
odfotografovať. Rozšírený výber fotografií

z párty sa dá exkluzívne načítať mobilnými
zariadeniami s fotoaparátmi cez grafický
kód (tag) vytlačený k tomuto článku.



ruhá Ochutnávka s hviez-
dami sa rovnako ako prvá
opäť vydarila. Takto zhodno-

til testovanie celej škály hviezdnych
vozidiel spojené s možnosťou degus-

tácie výnimočných nápojov z plodov
slovenských viníc predseda Sloven-
skej advokátskej komory (SAK) JUDr.
Tomáš Borec. Neformálnu Ochut-
návku s hviezdami pripravila spoloč-

nosť Motor-Car Bratislava a SAK spolu
s partnermi AGRO-MOVINO, Elesko
Trading, Chateau Modra a Natural
Domin & Kušický. Spieval Marián Če-
kovský so svojou skupinou.
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Druhá ochutnávka
s hviezdami TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

D
�

1 Svoj mercedes B si najmä pre pohodlie
a priestrannosť pochvaľuje JUDr. Adela
Valocká, ktorá si prišla odskúšať aj vyššie
triedy. Začínala a podnes pôsobí
v renomovanej advokátskej kancelárii,
ktorej zakladatelia JUDr. Roman Hošovský
a JUDr. Dušan Ivan sú klientmi jazdiacimi
na vozidlách s hviezdou ešte od čias
zastúpenia na Poliankach.
2 Možnosť stretnúť sa v príjemnom
prostredí s kolegyňami a kolegami od
fachu si nenechal ujsť ani predseda
Slovenskej advokátskej komory (SAK)
JUDr. Tomáš Borec, JUDr. Ján Havlát spolu
s manželkou, tiež právničkou (obaja
uprostred) a JUDr. Dada Valentová, ktorá
sa netajila radosťou zo svojho novotou
žiariaceho GLK 220 CDI.
3 Veronika Brkalová a Bc. Ivan Škoda.
Práve sa rozhodoval, ktoré prémiové
vozidlo nadobudnúť.

1 2

3
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Desaťročia
Pri príležitosti dvoch desaťročí pôsobenia na

Slovensku charitatívnej asociácie Lions (z ang.
lev) sa v Bratislave 15. apríla 2011 uskutočnilo
medzinárodné stretnutie zástupcov českých,

rakúskych a slovenských Lions klubov.
TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

3

4

4 Vianočný punč už
ochutnal, a tým na

dobročinnosť
prispel tiež JUDr.
Pavel Hrušovský

s manželkou.
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sociácia Lions združuje v 42-
tisíc kluboch po celom svete 1,8
milióna členov.

1. Lions Club (1. LC ) Bratislava vzni-
kol 15. apríla 1991. Medzi jeho zakla-
dateľmi boli: známy československý
parkúrový jazdec Andrej Glatz (prvý
a dlhoročný prezident klubu), advokát
Ján Havlát, podnikatelia Martin
Smieško či Marián Horváth. „Za tie
roky sa nám podarilo urobiť pekné
veci,“ spomenul na stretnutí A. Glatz.
Zároveň poukázal na výnimočnosť

dobročinnosti lionov, ktorá nespočíva
v sponzorských daroch, ale v pomoci
zabezpečovanej vlastnými rukami jej
členov bez ohľadu na ich postavenie.
Bratislavských lionov môžete najčas-
tejšie stretnúť v období koncoročných
sviatkov či v lete počas jazdeckých pre-
tekov Grand Prix.
1. LC Bratislava okrem iného pomohol
pri modernizácii zariadení detských
domovov (Bernolákovo, Levoča, Hand-
lová, Čakany), v zdravotníctve pri pro-
jektovaní, nákupe a budovaní

A

6

�

pomoci

75

lekárskych zariadení (napríklad po-
jazdná pôrodnica, oftalmologické cen-
trum, laserový nôž). Jeho členovia,
ktorých počet sa rozrástol, tiež poskytli
dodávku Mercedes (uspôsobenú i pre
imobilných), ktorá slúži ako sociálny
taxík v Prievidzi, či elektrické vozíky
pre nechodiacich (jeden dostal i Marek
Prostinák, ktorý bol zranený pri výbu-
chu vo VOP Nováky). Ako uviedol sú-
časný prezident 1. LC Bratislava JUDr.
Jozef Škultéty, lioni našli na Slovensku
dobrú živnú pôdu. Najnovšie 1. LC Bra-
tislava, ku ktorému už pribudli v SR aj
ďalšie takéto kluby, podporuje program
na ochranu detí pred vznikom závis-
losti od používania PC a internetu.
Medzi novými klubmi má ešte toho
roku pribudnúť na Slovensku aj prvý
ženský, ktorý ponesie meno Ľudovíta
Štúra.
Podrobnejšie:
/www.1lc-bratislava.sk/

1 Medzi lionmi pôsobia aj ženy. K novým
klubom má ešte toho roku na Slovensku
pribudnúť prvý ženský, ktorý ponesie meno
Ľudovíta Štúra.

2 Predstavitelia pozvaných Lions klubov si
odniesli pekné spomienky.

3 Na charitatívny vianočný punč, ktorý tiež
pripravuje 1. LC Bratislava, koncom roku
prispel (zľava) Andrejovi Glatzovi a Jánovi
Havlátovi aj Peter Dvorský s manželkou.

5 Už tretí rok slúži v Prievidzi sociálne
odkázaným a imobilným Mercedes Vito – dar
od 1. LC Bratislava. Na zábere odovzdávanie
vozidla so špeciálnym prispôsobením pre
imobilných cestujúcich zástupcom mesta.

6 − 7 Medzinárodné stretnutie zástupcov
českých, rakúskych a slovenských Lions klubov.

8 Každoročne nezabudne povzbudiť pri tejto
záslužnej činnosti ostatných lionov i svojho
manžela pani Daniela Glatzová.

8



a želanie – za príplatok sa
doň inštalujú aj odbočovacie
svetlo a bixenónové svetlo-

mety i úsporné celoživotné vonkajšie
denné aj vnútorné LED osvetlenie.
Novinkou sú aj úsporné a ekologické
naftové motory s technológiou Blue-
Tec. Zmenou prešlo aj usporiadanie
vnútorného priestoru, v rámci kto-

rého bola aplikovaná nová koncepcia
osvetlenia a tyčí na držanie. Zmenou
prešlo aj umiestenie pracoviska vo-
diča, ktoré je vyššie a tým aj bezpeč-
nejšie. Jeho komfort zabezpečuje
prístrojová doska, ktorá je vzdušná,
poskytuje viac miesta na kolená a je
informačne a ergonomicky značne vy-
lepšená. „Osviežujúcou kúrou“ pre-

šiel aj exteriér Citara, ktorý získal
nové, sympatické a priateľské tvary,
klenuté čelné sklo, či potiahnuté
bočné okná a výrazné podbehy kolies.
Zároveň je celá karoséria autobusu
vytvorená z plastu, čo má samo osebe
veľmi pozitívny vplyv nielen na jeho
trvalo pekný vzhľad, ale aj jeho
dlhšiu životnosť.

50 HVIEZDY CIEST 02|2011

predstavujeme

Prvý linkový autobus s ESP
Nový Mercedes−Benz Citaro ako prvý nízkopodlažný linkový autobus,
je nielen hospodárnejší, komfortnejší, ale vďaka sériovo zabudovanému
elektronickému stabilizačnému programu ESP poskytuje cestujúcim aj
jedinečnú úroveň bezpečnosti. TEXT: PETER ŠKORŇA, FOTO: DAIMLER AG

N

�
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ž druhé desaťročie od založe-
nia je úspešná najmä vďaka vy-
sokým štandardom

prepravných služieb, komfortu, elegan-
cii, presnosti a bezpečnosti. Garantuje
ich všetkým klientom. Za prioritu po-
važujú jej pracovníci flexibilne reago-
vať na požiadavky každého zákazníka.
Konatelia a zakladatelia spoločnosti
2Pcom Dr. Vladimír Kardoš a Peter
Krištofič i vodič Rastislav Palkovič
práve prebrali v bratislavskom ob-
chodno-servisnom centre Motor-Car
Lamač ďalšiu z nových limuzín triedy
S, čo sme využili na stručný rozhovor.

Kedy ste začali svojich zákazníkov
voziť na automobiloch s hviezdou?
Mercedesy máme už od čias, keď v ich
prvom bratislavskom zastúpení na Po-
liankach Julo Šabo robil predajcu
a Peťo Wágner servisného technika.
Tak ako vzniklo a rástlo na Slovensku
obchodno-servisné zastúpenie pre

mercedesy, vznikla a rozvíjala sa aj
naša firma, ktorá mercedesy používa
od začiatku podnes.

1. limousine service 2Pcom posky−
tuje služby vychyteným klientom.
Máte ponuky aj od dodávateľov
iných prémiových značiek?
Vozili sme už nórsku princeznú, El-
tona Johna, či Zbygniewa Brzezin-
ského, zabezpečujeme dopravu hostí,
napríklad hotelov Hotel Antares, Mar-
rol’s Hotel Bratislava, Hotel Matyšák,
Park Inn Danube Hotel, Radisson Blu
Carlton Hotel, či Tulip House Boutique
Hotel a desiatkam spoločností, okrem
iného Accenture, Allianz - Slovenská
poisťovňa, OVB Allfinanz Slovensko,
Emerson Network Power, Johns Man-
ville Slovakia, Johnson Controls, Nokia
Slovakia, Novartis Slovakia, Oracle Slo-
vensko, 3M (East) AG. Okrem merce-
desov sme mali krátko aj iné značky.
Opäť však výhradne používame mer-

cedesy. Nadobudli sme už spolu okolo
sedemdesiat mercedesov modelov S,
E, C, R, ML, B, A a Viano. Pri ich voľbe
je pre nás kľúčové, že majú najkvalit-
nejší servis. Na odporúčanie a za pod-
mienok pána inžiniera Andreja Glatza
nám ho poskytuje Motor-Car Brati-
slava a tím vedúceho popredajných
služieb Juraja Ťahúňa.

Osvedčuje sa vám nová limuzína S
250 CDI BlueEFFICIENCY, ktorú ste
ako prví na Slovensku nadobudli
a začali užívať?
Prémiová limuzína triedy S s novým
variantom motorizácie u nás za prvé
tri týždne najazdila cez 14-tisíc kilomet-
rov. Skúsený vodič Marek Kraľovič,
ktorý v našej firme jazdí od začiatku
a doposiaľ bez nehody, je s ňou spo-
kojný. Za všetko hovorí priemerná
spotreba 6,7 litra dosiahnutá na tomto,
zatiaľ ešte relatívne novom, málo za-
behnutom vozidle.

Chvália novú
limuzínu
1. limousine service 2Pcom – je jedna z prvých
a dnes svojho druhu na Slovensku najväčších
spoločností najmä na prepravu osobnými
vozidlami. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

U

Konatelia a zakladatelia spoločnosti 1. limousine
service 2Pcom Peter Krištofič a Dr. Vladimír
Kardoš si prevzali v bratislavskom obchodno−
servisnom centre Motor−Car Lamač ďalšiu
z limuzín triedy S 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Kontakt: 2Pcom, Popradská 26, 821 06 Bratislava,
nonstop operátor: +421 918 900 800,
mail: 2pcom@2pcom.sk

�
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Potulky
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po Liptove

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné
a historické zákutia. V nasledujúcich riadkoch vás oboznámime
s časťou Liptova, hornatým krajom plným prírodných krás, tradície
a histórie, ale aj miest, v ktorých zabudnete na každodenný
zhon a stres... TEXT: PETER ŠKORŇA, FOTO: PETER ŠKORŇA, SLAVOMÍR KRÁTKY, IIS



ovoľte mi, aby som vám hneď
na úvod predstavil môjho spo-
ločníka, s ktorým navštívime

nasledujúce lokality. Je ním nízky
dvojmiestny Mercedes-Benz SLK 200
BlueEFFICIENCY, teda 1,8-litrový
štvorvalcový žrebec čiernej metalickej
farby. A hoci nie som žiadny anorek-
tik, ale skôr - z konfekčného hľadiska -
komplikovaný typ, do úplne nového
SLK som sa pohodlne a hlavne bez
akýchkoľvek problémov zmestil na
prvý šup... :) Vďaka nemu som navští-
vil nezabudnuteľné miesta. Teda, aby
som bol úplne presný, niektoré, ako
Važeckú jaskyňu, Prosiecku a Kva-
čiansku dolinu som – aj keď na to ne-
vyzerám - absolvoval po svojich...

VAŽECKÉ PODZEMIE
Važecká jaskyňa nie je síce nejaká
dlhá. Jej prehliadková trasa s prevýše-
ním 5 m a len 88 schodmi meria iba
235 m. Návštevníka nijako významne
neohúri ani svojou snehobielou sin-
trovou výzdobou či malými jazier-
kami. Predsa však patrí medzi
najnavštevovanejšie sprístupnené jas-
kyne na Slovensku. Osobne som pre-
svedčený, že je to najmä vďaka trom
dôvodom: nachádza sa na ceste medzi
Liptovom a Tatrami – na západnom
okraji obce Važec, poskytuje svojim
návštevníkom v horúcich letných
dňoch príjemné osvieženie v podobe
vnútornej teploty vzduchu 6,5 až 7,1
°C. Tým tretím a azda najzávažnejším,
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D
Interiér kostola v Svätom

Kríži – Lazisku.



je fakt, že na rozdiel napr. od Harma-
neckej jaskyne je jej vchod situovaný
hneď vedľa parkoviska.

PRIBYLINSKÝ SKANZEN
Každý, kto sa cestou z Važca do Liptov-
ského Mikuláša (buď po ceste prvej
triedy cez Východnú a Liptovský Hrá-
dok, alebo po diaľnici – pri odbočke
pred Liptovským Hrádkom na Pod-
banské) nezastaví na polceste – v Pri-
byline, nevie, o čo prichádza...

Hneď za dedinou - v ústí Račkovej
doliny ohraničenej hrdo sa vypínajú-
cimi štítmi Západných Tatier sa na-
chádza najmladšie prírodné múzeum
na Slovensku a najnavštevovanejšia
expozícia Liptovského múzea - Mú-
zeum liptovskej dediny v Pribyline.
Okrem jedinečnej malebnej drevenej
ľudovej architektúry sú v ňom umiest-
nené aj rekonštrukcie dvoch originál-
nych stredovekých kamenných
objektov - ranogotického kostola
Panny Márie z Liptovskej Mary a go-
ticko-renesančného kaštieľa z Parížo-
viec. Á propos, vedeli ste, že objekt
skanzenu učaroval okrem mňa a tisíc-
kam ďalších jeho návštevníkov aj reži-
sérovi Jurajovi Jakubiskovi, ktorý
práve tu natáčal niektoré scény filmu
o krvavej grófke Alžbete Báthoryovej?

DREVENÁ SVÄTYŇA
Z Pribyliny sa cez Vavrišovo za ne-
celú polhodinu cesty po diaľnici
smerom na Liptovský Mikuláš, ďalej
cez Paludzku, Andice a Svätý Kríž
presúvame o 30 km ďalej až na La-
zisko. Práve tu je lokalizovaný dych
vyrážajúci Drevený artikulárny evan-
jelický kostol, ktorý patrí k najväčším
dreveným stavbám v strednej Eu-

rópe. Jeho dĺžka s vežou je 43 m, za-
stavaná plocha okrem veže je 658 m2,
úžitková plocha 1 150 m2, má 12
dverí a 72 okien a zmestí sa doň až
6 000 návštevníkov! Bol pôvodne po-
stavený v Paludzi v roku 1693, neskôr
bol v roku 1774 zrekonštruovaný te-
sárskym majstrom Jozefom Langom
len za neuveriteľných osem mesiacov
a to aj napriek tomu, že majster
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Oblazy − horný „gejdošovský“ mlyn.

V dolnom
„brunčiakovskom“

mlyne sa natáčal aj film
o Jánošíkovi
a Uhorčíkovi.

ŽIADNY NÁVŠTEVNÍK LIPTOVA BY SI
NEMAL NECHAŤ UJSŤ PRECHÁDZKU
V PROSIECKEJ ALEBO KVAČIANSKEJ
DOLINE

�



Lang nepoužíval žiadne projekty,
pretože nevedel čítať ani písať a pri
práci sa mohol spoľahnúť len na
vlastné tesárske skúsenosti. V roku
1781 bola ku kostolu pristavená aj
zvonica a takto dnes tvoria jeden har-
monický celok s pôdorysom kríža.
Artikulárny kostol je očarujúci aj svo-
jím vnútorným jednoduchým dreve-
ným barokovým zariadením, ktoré
v kombinácii so svetlom dopadajú-
cim dovnútra vyvoláva silné emócie.

KVAČIANSKA DOLINA
Žiadny návštevník Liptova by si
nemal nechať ujsť prechádzku v Pro-
sieckej alebo Kvačianskej doline. Obe
sú jedinečnými národnými prírod-
nými rezerváciami. Ideálne je, pokiaľ
uvedené doliny absolvujete obidve

naraz - v rámci celodennej nenároč-
nej túry trvajúcej približne 6 až 7
hodín. Cesta do dolín je jednoduchá -
z Liptovského Mikuláša sa autom vy-
beriete na Liptovský Trnovec, cez Lip-
tovské Matiašovce, sedlo Holica, Huty
prídete až na Veľké Borové. Z Veľkého
Borového – po vlastných nasleduje
príjemná a nenáročná – klesajúca
trasa Kvačianskou dolinou až na Ob-
lazy, avšak pred nimi je hriech neod-
bočiť z chodníka a nechať si ujsť
pokochanie sa Ráztockým vodopá-
dom.

OBLAZY
Mlyny na Oblazoch pochádzajú
z prvej polovice 19. storočia a nachá-
dzajú sa v prekrásnej dolinke upro-
stred kopcov. V súčasnosti sú
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Zaujímavé linky
www.liptovskemuzeum.sk/, www.regionliptov.sk/, www.mojliptov.sk/,

www.liptov.sk/, www.besenovanet.sk/, www.muzeum.sk/, www.ssj.sk/,

www.drevenykostol.sk/, www.oblazy.sk/, www.kvacany.sk/mlyny−

oblazy.php, www.prosieckadolina.sk/, www.hiking.sk/,

www.tatralandia.sk/....

Najbližší autorizovaní zmluvní
predajcovia Mercedes−Benz

Liptovský Mikuláš – Poprad
60,7 km, 37 min

Motor−Car Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad

Servis 24 h − osobné, nákladné

a úžitkové vozidlá

00421 918 500 144

GPS: S49.057958° V20.274314°

Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica
76,4 km, 58 min

Motor−Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica

Servis 24 h − osobné, nákladné

a úžitkové vozidlá

00421 48 4711 311

GPS: S48.702886° V19.135566°

�

Roklina v Prosieckej doline



Sintrová výzdoba važeckej jaskyne.
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zachované a zrekonštruované už len
dva z troch pôvodných mlynov (horný
gejdošovský a dolný brunčiakovský),
v ktorých si môžete na vlastné oči po-
zrieť nielen technológiu mletia múky
starodávnym spôsobom či to, ako
mlynské koleso poháňa gátrovú pílu
na drevo a hoblík. Tak ako skanzen
v Pribyline učaroval režisérovi Jura-
jovi Jakubiskovi, Oblazy – ich exteriér
a interiér dolného mlyna učaroval aj
poľskej režisérke Agnieszke Holland,
ktorá aj tu nakrúcala film Pravdivá
história o Jurajovi Jánošíkovi a Tomá-
šovi Uhorčíkovi.

Cestou z Oblazov do Kvačian mô-
žeme absolvovať výhľad z Roháčov,
pohľad do rokliny z Kobylín alebo
zhliadnuť podobizeň Jánošíka akoby
vytesanú do skalného brala.

ODPORÚČAME
Thermal park Bešeňová
Tento celoročne otvorený termálny park situovaný v kúpeľnej dedinke Bešeňová, len 500 metrov

od diaľnice D1 a 9 km od Ružomberka, využíva geotermálnu energiu 60,5 °C teplej vody,

vyvierajúcej z hĺbky 1 998 metrov! Bešeňovská termálna voda obsahuje vápnik, horčík, sodík,

draslík, železo, mangán, mimoriadne množstvo síranov, bikarbonáty, voľný kysličník uhličitý

a ďalšie minerály, ktoré blahodarne pôsobia na pohybové a dýchacie ústrojenstvo, má priaznivé

kozmetické účinky a pozitívne vplýva aj na psychiku (vďaka prvku lítium). Návštevníci majú

k dispozícii v 16 bazénoch (až 9 bazénov je z antikora) dva druhy vody – geotermálnu a ohrievanú

číru. Areál tvorí aj atraktívne Wellness centrum – Vitálny svet, Relax centrum, Thai Relax Center,

3 wellness hotely, 4 kongresové a konferenčné sály, reštaurácie, bary a kaviarne.

PROSIECKA TIESŇAVA
Z Kvačian sa k autu vo Veľkom Boro-
vom dostaneme v priebehu necelých
piatich hodín cez Prosiecku dolinu,
ktorá sústavou železných rebríkov až
nápadne pripomína Slovenský raj.
Krasová tiesňava je hlboká až 600 met-
rov. Neďaleko rázcestia Vidové sa na-
chádza aj 15-metrový vodopád
Červené piesky, ktorý, žiaľ, v čase
mojej návštevy bol pre sucho bez
kvapky vody...

Posledná časť cesty – stúpajúca cez
fascinujúcu skalnú roklinu a rebríky –
si podmaní každého...

EPILÓG
Samozrejme, že Liptov je región oveľa
bohatší na prírodné a historické
skvosty či športové a relaxačné zariade-
nia, ktoré sme vo vyššie uvedených
riadkoch ešte nespomenuli. Či je to De-
mänovská jaskyňa slobody, Demä-
novská ľadová jaskyňa, Aquapark
Tatralandia, rekreačné stredisko Lip-
tovská Mara, okolité hory ako stvorené
na letné prechádzky, túry a zimné lyžo-
vačky, pamiatky ľudovej architektúry
vo Vlkolinci či v Liptovských Sliačoch
alebo hrad v Likave. Na Liptov sa určite
ešte vrátime. Stojí to za to. Aj preto, že
mnohí z nás si ani len neuvedomujú,
že kým hľadajú poklady vo svete – sku-
točné perly sa nachádzajú práve tu –
u nás. Verte mi. Stačí len otvoriť oči
a najmä svoje srdcia...

Výsledok testovania
Cesta na Liptov a späť bola dvomi trasami. Z Bratislavy na Liptov cez Nitru, Zvolen, Banskú

Bystricu, Čertovicu až do Važca (dĺžka trasy 301 km a trvala 3 hodiny a 40 minút). Cesta z Veľkého

Borového, cez Ružomberok až do Bratislavy merala 325 km a trvala takmer 4 hodiny. Počas

návštevy Liptova – vzhľadom na stúpanie a testovanie rýchlosti vozidla bola spotreba paliva

mierne zvýšená – až na 7,6 l/100 km, avšak väčšinu cesty dosahovalo optimálnu spotrebu 6,5

l/100 km. Celá trasa bola absolvovaná tak so strechou, ako aj bez nej. Práve pri druhej možnosti

sa testovaním podarilo prakticky zistiť, že pri vyšších rýchlostiach je dobré, pokiaľ má najmä vyšší

vodič po celý čas nasadené minimálne slnečné okuliare, aby sa tak preventívne vyhol prievanu

očí a zápalu očných spojiviek... ☺
�

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag
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Pili ste už
dobrú kávu?
Časť druhá: Tajomstvo
kávových čerešní

Prechádzate lanovým mostom ponad
roklinu vyhĺbenú rýchlo prúdiacim potokom
a vstupujete do sviežej zelene tropického
lesa. Vkročíte na cestu vinúcu sa mierne
stúpajúcim terénom popod vysoké stromy.
Na chvíľu sa zastavíte, vdýchnete vzduch
presýtený príjemnou vlhkosťou a všimnete si
pár metrov vysoký ker, na ktorom vás upútajú
malé červené čerešne. Natiahnete ruku, aby
ste ich niekoľko utrhli a objavili ich tajomstvo...
TEXT: ING. JAROSLAV ÚTLY, GENERÁLNY RIADITEĽ ATC−JR, FOTO: ARCHÍV

ie, nemusíte nikam cestovať,
stačí, ak si urobíte pohodlie
a začítate sa do nasledujú-

cich riadkov, v ktorých sa dostaneme
až pod ich červenú šupku.

Ten vysoký ker, na ktorom rastú, sa
volá kávovník (lat. Coffea) a radíme
ho medzi ovocné dreviny. Zistenie, že
kávovník rodí ovocie a vôbec spojenie
kávy s ovocím je pre ľudí v našich
končinách zväčša prekvapivé, čo
možno vyplýva aj z toho, že sme zvyk-
nutí z kávy pripravovať nápoj s pre-
vládajúcou horkou chuťou, ktorú
vzápätí zamaskujeme slušnou por-
ciou cukru a mlieka a nad opisom

profesionálnych degustátorov o ná-
poji s tónmi lesného ovocia a orieško-
vým nádychom sa skôr pousmejeme.
O príprave sviežej kávy s jemnou chu-
ťou sušeného ovocia či čokoládovou
arómou si povieme neskôr. Teraz sa
však vráťme k nášmu ovocnému kru.

Tento vždyzelený ker je pestovaný
v zemepisných šírkach medzi obrat-
níkmi Raka a Kozorožca. Má lesklé
podlhovasté listy zväčša tmavozelenej
farby a zakvitá bielymi sladko voňa-
vými kvetmi, ktoré sú v priebehu nie-
koľkých dní nahradené plodmi.
Plody dozrievajú až neuveriteľne
dlho – niekedy dlhšie ako jeden rok

a v procese dozrievania sa ich farba
mení zo zelenej na červenú, preto sa
im hovorí aj „kávové čerešne“. (Po-
známka: pestujú sa aj odrody so
žltými plodmi.) Na jednom kávov-
níku môžete nájsť v jednom okamihu
biele kvety, nezrelé aj zrelé plody. Sa-
motné kávové zrnká, z ktorých sa pri-
pravuje voňavý nápoj, sú vlastne
semienka ukryté v sladkej dužine
týchto plodov – v každom plode sú dve
zrnká otočené oproti sebe plochou čas-
ťou. Občas sa stane, že namiesto dvoch
semienok sa vyvinie iba jedno guľaté,
ktorému sa potom hovorí perlové
zrnko.

N

arabika
robusta

�



Botanici opisujú viac ako 60 dru-
hov kávovníkov a niektoré z nich sú
skutočne statné stromy dorastajúce až
do výšky 18 metrov, ale šálka kávy na
vašom stole je pripravená len z plodov
kávovníka arabského (Coffea arabica)
alebo kávovníka mohutného (Coffea
canephora), ktorý je známy viac pod
názvom robusta, čo je vlastne jeho naj-
rozšírenejšia odroda.

Názvy arabika a robusta sú vám ur-
čite známe, a tak si teraz povieme
všeobecné rozdiely medzi týmito
druhmi kávovníkov a ich plodmi.

Robusta patrí medzi menej kvalitné
a lacnejšie kávy. Chuť nápoja je drsnej-
šia, horká, s náznakmi chuti dreva. Po-
merne nenáročná a voči chorobám
odolnejšia rastlina rastie v nízkych
nadmorských výškach, kde nachádza
pre seba optimálne teplotné rozme-
dzie 24 - 30 °C. Plody po dozretí zostá-
vajú na kríku a semienka majú
okrúhly tvar s rovnou drážkou. Vy-
užíva sa pri výrobe kávových zmesí,
pri produkcii lacných káv a pri výrobe
instantnej kávy. Jej najväčším produ-
centom je Vietnam, ktorý produkuje
až polovicu celkovej svetovej produk-
cie robusty.

Arabika je považovaná za lepšiu
a kvalitnejšiu kávu. Nápoj z nej má
jemnú kyselkavú chuť a obsahuje 2- až
3-krát menej kofeínu ako robusta.
Rastline viac citlivej na choroby a tep-
lotné výkyvy sa najlepšie darí v nad-
morských výškach od 1 000 do 2 000
m n.m. pri teplotách v rozmedzí 15 -
24 °C. Zrelé plody opadávajú z kríka
a semienka majú pravidelný oválny
tvar s vlnitou drážkou a v porovnaní

s robustou sú väčšie. Celosvetová pro-
dukcia tvorí 70 – 80 % z celkovej pro-
dukcie kávy a najväčším svetovým
producentom je Brazília.

Keď budeme ďalej hovoriť o káve,
budeme mať predovšetkým na mysli
kávovník arabský a jeho plody, ktoré
nám poskytujú lahodný a aromatický
nápoj.

RAST KÁVOVNÍKA
Kávovník sa rozmnožuje semenami
a na plantáže sa vysádzajú 20 – 40 cm
vysoké sadenice, ktoré boli predtým
pestované v škôlkach. Vo voľnej prí-
rode dorastá až do výšky 6 metrov, ale
pri plantážnom pestovaní sa zastri-
háva kvôli ľahšiemu zberu tak, aby
jeho výška nepresahovala 3 metre. Po
troch až štyroch rokoch od vysadenia
prináša svoju prvú úrodu.

Podnebie, typ pôdy, nadmorská
výška i okolitá fauna a flóra zohrávajú
dôležitú úlohu pri vývine a dozrievaní
kávy a majú značný vplyv na jej ko-
nečnú arómu a chuť. Napríklad vo
vyšších nadmorských výškach majú
kávové čerešne sladšiu dužinu a kys-
lejšie, aromatickejšie zrnká. Aj preto je
vysokohorská káva odborníkmi vy-
soko cenená.

Ak by ste niekedy chceli zistiť, ako
chutí slovenská káva, môžete skúsiť
pestovať kávovník ako izbovú rastlinu
a je veľmi pravdepodobné, že po šty-
roch rokoch zozbierate svoju vlastnú
úrodu.

ZBER PLODOV
Očakávaný čas oberačky nastáva
vtedy, keď sú kávové čerešne jasno čer-

vené, lesklé a tvrdé na dotyk. Existujú
nasledovné dva základné spôsoby
zberu:

ČESANIE
Pri tomto spôsobe sú z kávovníka ob-
raté všetky plody naraz, bez ohľadu na
stupeň zrelosti, ktorý dosiahli. Zvy-
čajne zberači plody z vetvičiek strhá-
vajú do košov alebo ich striasajú do
pripravených sietí či plachiet. Ná-
sledne ich preberú a oddelia od od-
trhnutých listov a úlomkov konárov.
Zber česaním sa používa hlavne pre
oblasť veľkovýroby a preferuje sa pri
produkcii kávy nižšej kvality. V rovi-
natých oblastiach sa dá aj mechanizo-
vať.

SELEKTÍVNY ZBER
Ak chceme v živote dosiahnuť niečo
výnimočné, vždy sa za tým skrýva
množstvo práce a úsilia. Ak chceme
piť výnimočnú šálku kávy, musíme ju
pripraviť len zo zrniek z celkom zre-
lých plodov, a preto sa musíme pustiť
do poctivej práce. Plody z kríkov obe-
ráme výlučne v momente, keď sú
správne zrelé a nezrelé ponechávame
na ďalšie kolá zberu. To je naozaj ná-
ročné na pracovnú silu i čas, a preto sa
tento spôsob používa predovšetkým
pri produkcii delikátnejších káv. Vý-
konnosť zberačov, ktorými sú hlavne
ženy, sa pohybuje medzi 50 – 100 kg
obratých plodov za deň. Z každých
100 kg čerstvo obratých kávových če-
rešní bude asi 12 - 20 kg zelených ká-
vových zrniek pripravených na
predaj, aby boli upražené na 10 – 17 kg
zrnkovej kávy.
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Zrelé plodyZakvitnutý kávovník Kávovník

EXOCARP
(vonkajšia vrstva)
DUŽINA

SEMIENKO

OBAL
(strieborná blana)

PERGAMEN
(tenká kožovitá
vrstva)

STOPKA
Prierez plodom kávovníka
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V priam rozprávkovej krajine – uprostred prírody
a lesov, neďaleko Salzburgu, v blízkosti dedinky
Hof bei Salzburg, na výbežku pevniny nad
jazerom Fuschl − sa nachádza zámok Fuschl
z 15. storočia, premenený na nádhernú
päťhviezdičkovú rezidenciu. TEXT: PETER ŠKORŇA, EMÍLIA

KOČIŠOVÁ FOTO: PETER ŠKORŇA, ARCHÍV SCHLOSS FUSCHLV areáli zámku Fuschl je aj deväťjamkové golfové ihrisko,

Klenot uprostred hôr
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rása, pokoj, malebnosť a ro-
mantická atmosféra tejto lo-
kality učarovala aj filmárom,

ktorí práve v priestoroch tohto zámku
točili známy film o princeznej Sissi –
s Romy Schneider v hlavnej úlohe.
Nie náhodou je v priestore areálu
zámku, v budove Jägerhaus situované
aj súkromné múzeum so vzácnymi
historickými predmetmi viažucimi sa
k cisárovnej Alžbete (Sissi). Dá sa tu
kúpiť aj originálna, ručne vyrobená
zámocká čokoláda, šperky či cenná

kolekcia tradičného oblečenia Schloss
Fuschl couture.

PROMINENTNÍ HOSTIA
Nielen Romy Schneider bola osobnos-
ťou, ktorá si Schloss Fuschl zamilovala
hneď na prvý pohľad. Nezabudnu-
teľné okamihy absolútneho súkromia,
pokoja a relaxu tu prežili Richard

Nixon, princ Charles, Clark Gable, mo-
nacké knieža Rainer, Claude Montana,
Placido Domingo, Marlene Dietrich,
Audrey Hepburn, Peter Ustinov, Ava
Gardner, Margaret Thatcher, barón de
Rothschild, Arnold Schwarzenegger,
Herbert von Karajan, Gene Hackman,
Helmut Kohl, Hans Dietrich Genscher,
Niki Lauda a mnohí ďalší.

Zámok Fuschl je od Bratislavy vzdialený len 373

km a vďaka kvalitnej diaľnici ste v ňom

dvojnásobne rýchlejšie, než keby ste išli z Bra−

tislavy do Košíc... My sme na novom modeli

Mercedes−Benz triedy C 250 BlueEFFICIENCY

cestu z Bratislavy cez Viedeň, St. Pölten,

Mondsee (po diaľnici A1), následne po ceste

cez Thalgau, Hof bei Salzburg až na Schloss

Fuschl absolvovali za 3 hodiny, pričom sme

dosiahli priemernú spotrebu pohonnej látky na

hranici 6,9 – 7,0 l/100 km.

Iným variantom, ktorý je dlhší nielen o 100 km,

ale trvá aj vyše 4 a štvrť hodiny, je cesta

z Bratislavy cez Viedeň, Kapfvenberg,

Leoben, Vorchdorf až na Schloss Fuschl. Existuje

aj tretí variant cesty, ktorý je oproti najkratšiemu

dlhší len o 40 km, ale z časového hľadiska je

najdlhší, pretože ide cez hornatý terén Álp...

Test modelu Mercedes−Benz triedy C 250 BlueEFFICIENCYK

Jägerhaus – budova, ktorá sa objavila aj vo filme o princeznej Sissi – dnes sa tu nachádza aj jej múzeum.

�

Zámocké kúpele
s panoramatickým
výhľadom na jazero.



ZHMOTNENÉ SNY
Schloss Fuschl a luxury collection re-
sort & spa je právom považovaný za
jedinečný rakúsky klenot medzi všet-
kými hotelmi, pomocou ktorého sa
jeho návštevník bez akejkoľvek ná-
mahy prenesie do sveta fantázie
a rozprávok. Tie predstavuje aj 104
prepychových izieb a nadštandard-
ných apartmánov, ktoré sú samy
osebe zárukou prežitia tých najro-
mantickejších chvíľ. Pýchou hotela je
sedem exkluzívne zariadených apart-
mánov umiestnených v zrekonštruo-
vanej historickej zámockej veži nad
vodami jazera - s výhľadom na okolité
hory. Apartmány ponúkajú jedinečnú

prehliadku interiéru zariadeného
v štýle renesancie, empíru, baroka až
po biedermeier. Najväčší – až dvoj-
podlažný Mozartov apartmán, apart-
mán princeznej Sissi či apartmán
cisára Franza-Jozefa, ale aj ďalšie, sú
originálnym zhmotnením najlep-
šieho remeselného a dizajnérskeho
interiérového umenia. Mimoriadnej
obľube sa teší aj 6 luxusne zariade-
ných privátnych chatiek s priamym
prístupom k jazeru, terasou, saunou
a kozubom.

STARÍ MAJSTRI V HOTELI
Izby, ale aj chodby a celý interiér
zdobí vzácna súkromná kolekcia 170

obrazov majiteľa hotelového rezortu,
predstavujúca umenie starých maj-
strov 17. až 19. storočia. Aj vzhľadom
na jej umeleckú hodnotu ju môže
zámku závidieť nejedno svetové mú-
zeum. Exteriér a verejné priestran-
stvá rezortu obohacujú aj kamenné či
mramorové sochy.

RELAX, POKOJ A GOLF...
Dnešný uponáhľaný svet vysáva
z ľudí ich vitalitu a energiu.
A práve na načerpanie chuti do
života, nikým a ničím nerušený
oddych, slúži ako najlepší liek
bohatá wellness ponuka, relax
v bazénoch, saunách, počas
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Mozartov apartmán.

Apartmán princeznej Sissi.
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masáží a zábalov, vo fitness či od-
dych počas špeciálnej skrášľujúcej
kozmetiky. Okolie ponúka v lete
okrem možnosti kúpania sa, prechá-
dzok či posedenia pri jazere Fuschl
aj turistiku v okolitých lesoch
a najmä deväťjamkové golfové
ihrisko v areáli zámku Fuschl a jede-
násť 18-jamkových špičkových golfo-
vých ihrísk v blízkom okolí rezortu.
A keďže je Salzburg od zámku Fuschl
vzdialený len jednu Mozartovu sere-
nádu, rezort svojim klientom umož-
ňuje pokochať sa jeho históriou na
luxusných veteránoch zo svojej vlast-
nej zbierky... V zime je k dispozícii
množstvo lyžiarskych stredísk na-

chádzajúcich sa v neďalekom okolí
zámku.

ROMANTICKÉ SVADBY,
VEČIERKY A RECEPCIE
Reprezentačné priestory Schloss
Fuschl sú často využívané na usporia-
danie rodinných osláv, firemných ve-
čierkov, recepcií, konferencií či
posedení s priateľmi – napr. aj v sú-
kromí zámockej vinárne. Veľkej ob-
ľube sa tešia aj romantické svadby na
zámku, usporiadané v štýle cisárovnej
Sissi, ktoré sa práve tu premenia
v skutočnú rozprávku.

Bližšie informácie: www.schlossfus-
chlsalzburg.com/, dertourdeluxe.sk

Letecký pohľad na celý rezort Schloss Fuschl a luxury
collection resort & spa.

Všetkými zmyslami si vy-
chutnávajte najjednoduch-
šie veci tohto sveta: 

Perfektné spojenie neoby-

Deluxe dovolenka 

DOVOLENKA PRE
NAJVYŠŠIE NÁROKY

DERTOUR I Deluxe

�



Užite si leto
s hviezdnymi

bicyklami!

Mercedes−Benz ponúka
svojim klientom na
začínajúcu sa letnú sezónu
nadštandardnú škálu
dizajnovo a technicky
vysokokvalitných bicyklov.
TEXT: PETER ŠKORŇA, ONDREJ GAZDA

FOTO: DAIMLER AG
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ednotlivé „mercedesácke dvoj-
kolky“ - vyvinuté a vyrobené
v spolupráci s významným hes-

senským výrobcom bicyklov ADP Rot-
wild - sú nielen moderné, inovatívne
a kvalitné, ale aj inteligentne navrhnuté
a tak pre deti, ako i pre dospelých.
Svedčia o tom aj výsledky množstva
absolvovaných testov - publikované

v renomovaných odborných publiká-
ciách, ktoré jednoznačne preukázali,
že Mercedes-Benz ponúka svojim
klientom nielen vynikajúce automo-
bily, ale aj špičkové cyklistické pro-
dukty. Samozrejme, že ku kvalitným
bicyklom Mercedes-Benz patria neod-
mysliteľne aj ďalšie doplnky tejto pré-
miovej značky...

J
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Ceny sú uvedené v G s DPH.
Chyby a omyly v texte

a vyobrazení sú vyhradené.
Mercedes−Benz Slovakia s.r.o.,
si vyhradzuje právo na zmenu

cien bez predchádzajúceho upozornenia.
V prípade záujmu kontaktujte

vášho predajcu.
Viac informácií a kontakty na str. 81,

resp. na www.mercedes−benz.sk

Detská prilba
Cyklistická prilba pre deti, jedna veľkosť

B6 799 5763
Cena: 55,85 G

Fitness Bike
Dostupné veľkosti 48 cm, 51 cm, 54 cm

B6 787 6169 – 6171
Cena: 1 342,07 G

Trekking bike
Dostupné veľkosti 51 cm, 54 cm

B6 787 6174 – 6175
Cena: 1 565,94 G

Detský bicykel
B6 787 4123
Cena: 334,68 G

Cyklistická prilba
Unisex, jedna veľkosť, 16 veľkých vetracích

otvorov, s LED svetlom pre zvýšenú

bezpečnosť

B6 799 7549
Cena: 111,82 G

All Mountain Bike
Dostupné veľkosti 47 cm, 50 cm, 53 cm

B6 787 6176 – 6178
Cena: 3 692,66 G

Lapače
nečistôt
Jednoduchá montáž na Mercedes−Benz

Fitness Bike Benz a Mercedes−Benz All

Mountain Bike

B6 799 5764
Cena: 44,66 G

Pánsky
cyklistický batoh
Vyrobené v spolupráci

s firmou Deuter pre

Mercedes−Benz

B6 799 7705
Cena: 89,43 G



ajlepšie sa po celodennom
zápolení na prvom tohtoroč-
nom turnaji umiestnili:

(handicap 0 - 18) Peter SLÁVIK, Andrej
MADARÁS a Ján DROZD; (18,1 – 36)
Jozef GOMOLA, Dušan KLAGO, Marian
FICIAN; (37 - 54) Ondrej SEGEČ, Gizela
HOFFMANNOVÁ, Martin MAČEK.

Podujatie pripravila spoločnosť Mer-
cedes-Benz Slovakia a agentúra TOLI
MEDIA a ich partneri: Allianz - Slo-

venská poisťovňa, RESPECT, J&T
BANKA a revue o golfe a životnom
štýle GOLF. Pokračovať bude druhým
postupovým turnajom v rakúskom
Hainburgu dňa 13. 7. 2011. Finálový
turnaj a spoločenský mimosúťažný
turnaj Texas Scramble dvojíc sa usku-
toční 10. a 11. septembra v najnovšom,
práve otvorenom 18-jamkovom golfo-
vom areáli Slovenska, ktorým je Golf
Resort Skalica.
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Z najväčšieho
po najnovšie

Cannon štartom prvého postupového turnaja
so 76 súťažiacimi účastníkmi na najväčšom slovenskom
golfovom ihrisku Black Stork (čierny bocian) vo Veľkej Lomnici
sa začala MercedesTrophy 2011. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

Medzi účastníkmi turnaja boli zastúpené tiež viaceré ženy, medzi
nimi i Iveta Turkovičová. Na ihrisku Black Stork pôsobia ženy, ako
napríklad Eleonóra Mikolajová (na snímke v pozadí), i vo funkcii
marshalla.

Ceny víťazom prvého turnaja odovzdávali (na fotografii v kategórii
s handicapom 0 − 18) za spoločnosť Mercedes−Benz Slovakia vedúca
marketingu Ingrid Janečková a za Respect Slovakia konateľ Dušan Guľáš
(na fotografii úplne vľavo).

Ihrisko Black Stork si pri prvom postupovom
turnaji MercedesTrophy 2011 odskúšali aj Jozef
Liba (pri odpale), Jaroslav Ostrožovič, Ivan
Mičko a Demeter Markulček.

�
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akmer samozrejmou je kon-
trola brzdového systému a do-
plnenie všetkých potrebných

náplní. A nielen to. Ako nás informo-
val Juraj Michalík, vedúci popredaj-
ných služieb osobných vozidiel Motor-
Car Bratislava, spol. s r.o.: „Pred letom
a najmä dlhými letnými dovolenko-
vými cestami by si mali dať majitelia
vozidiel skontrolovať predovšetkým
klimatizáciu – nechať si vyčistiť filtre,
otestovať funkčnosť, prípadne recyk-
lovať náplň v klimatizačnom systéme.
Zároveň, najmä majitelia vozidiel,
ktorí trpia alergiami a astmou, resp.
vedia, že vo vozidle budú voziť práve
takéto osoby, by si v ktoromkoľvek na-
šom autorizovanom servise mali dať
urobiť antibakteriálne vyčistenie kli-
matizačného systému. To spočíva
v nastriekaní antibakteriálneho prí-
pravku priamo do klimatizačného po-
trubia.“ Podľa Juraja Michalíka ponú-
kajú autorizované servisy aj možnosť
tzv. antibakteriálneho „vydymenia“

vozidla špeciálnym prostriedkom,
ktorý je aplikovaný nielen do klimati-
začného potrubia, ale aj do celého in-
teriéru automobilu. Takéto ošetrenie
vozidla sa odporúča aspoň raz ročne.
Nejde o časovo náročný proces, pre-
tože je vykonávaný automaticky
a trvá maximálne dve hodiny.

„Klienti by nemali zabúdať – aj
vzhľadom na rozbité a nekvalitné
cesty na Slovensku – na dôležitosť kon-
troly a správneho nastavenia geomet-
rie kolies,“ vysvetľuje Juraj Michalík
a pokračuje: „Nie každý si totiž uvedo-
muje, že napr. aj pri samotnom pre-
zutí zimných kolies za letné dochádza
k obutiu kolies s inou charakteristikou
a vlastnosťami, čo sa odráža aj na geo-
metrii vozidla. Tá následne ovplyv-
ňuje tak riadenie vozidla či opotrebo-
vanie pneumatík, ako v konečnom
dôsledku komfort a najmä bezpečnosť
jazdy.“

Po jari – cez leto, neožíva zeleňou
len príroda, ale oživenie si zaslúži aj

motorové vozidlo. To spočíva predo-
všetkým v „oživení“ jeho karosérie,
jej dôkladnom servisnom umytí,
očistení od mikroskopických, bež-
ným okom neviditeľných nánosov
soli a nečistôt. Nakoniec sa odporúča
nechať si svoje vozidlo poriadne
ručne navoskovať. Jednotlivé autori-
zované servisy značky Mercedes-
Benz svojim klientom zároveň
ponúkajú aj kompletné vyčistenie
vozidla zvnútra, počnúc jeho
dôkladným povysávaním či vytepo-
vaním aj tých najmenších pórov se-
dadiel, a končiac ošetrením a naleš-
tením prístrojovej dosky. Pokiaľ
chcete mať svoje vozidlo v tej najlep-
šej kondícii, nezabudnite, že do auto-
rizovaného servisu je potrebné ob-
jednať sa čo najskôr, a to nielen
telefonicky či osobne, ale aj pomo-
cou internetu.

Viac informácií o možnostiach
využitia servisných služieb a pod.
na adrese: www.mercedes-benz.sk

Letná údržba vozidla
Leto je už v plnom prúde a aj preto nemožno zabúdať, že s nástupom
teplých a slnečných dní je potrebné vykonať dôkladnú preddovolenkovú
údržbu svojho vozidla. TEXT A FOTO: PETER ŠKORŇA

T

Juraj Michalík, vedúci popredajných služieb
osobných vozidiel Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.

�

Hľadáte jazdené auto? Alebo chcete predvádzací či úplne nový mercedes? Nájdete ich na www.kupaaut.sk.



midž osobnosti tvoria detaily,
medzi ktoré dnes jednoznačne
patrí aj technologická vybave-

nosť. Nové riešenie spoločnosti Asus
vás zaradí ešte vyššie, než si myslíte.
Sféra obchodu s mobilnými platfor-
mami je dnes taká presýtená, že je ná-
ročné vybrať si prostriedok na ideálne
reprezentovanie seba ako osoby aj ako
zástupcu firmy. Apple si vďaka
svojmu iPadu a iPhonu vydobyl lukra-
tívnu pozíciu v globálnom meradle,
časté škandály na korporátnej úrovni
však postupne spôsobujú príklon zá-
kazníkov k novým riešeniam. Jedným
takým je aj prostriedok spoločnosti
Asus, Eee Pad Transformer.
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Nech žije revolúcia!
Nielen tínedžeri, ale aj top manažéri a majitelia stredne veľkých firiem
dnes musia dbať na svoj imidž, ktorý je preukazom životnej úrovne
a spoločenského statusu.
TEXT: ERIK STRÍŽ | FOTO: ARCHÍV ASUS

I



Asus Eee Pad Transformer je odpo-
veďou na všeobecný záujem o tablety
a malé notebooky. Unikátna konštruk-
cia umožňuje využívať služby tohto
zariadenia v oboch spomenutých for-
mách bez toho, aby musel majiteľ ak-
ceptovať kompromisy. Vrchný diel
zariadenia s displejom pracuje aj ako
samostatná jednotka oddeliteľná od
klávesnice s touchpadom, čím vzniká
dizajnom jedinečný tablet s najmoder-
nejším operačným systémom pre
tablety Android 3 s nadstavbou Asus
Waveshare.

Spodný diel s klávesnicou a touch-
padom je v prípade operačného sys-
tému Android primátom. Okamžite
po nasadení vrchného dielu na
spodný sa na displeji zobrazí kurzor
a z tabletu sa stáva desaťpalcový note-
book. Ovládanie systému Android od
Google je odlišné od tých z dielne
Apple a Microsoftu, napriek tomu je
pohyb v prostredí intuitívny a po-
merne jednoduchý. Rozhranie Asus

Waveshare nie je len grafickou, ale aj
funkčnou nadstavbou už aj tak vyda-
reného systému. Funkcie ako MyLib-
rary, MyNet či MyCloud umožňujú
pracovať s webovým obsahom a apli-
káciami rovnako, ako sú na to ľudia
zvyknutí z platforiem PC. Za zvýšenú
pozornosť stojí najmä MyCloud, ktoré
predstavuje komplexné riešenie pre
cloud computing umožňujúce prístup
k digitálnemu obsahu na internete od-
kiaľkoľvek a kedykoľvek. Dokonca sa
používatelia môžu vzdialene pripojiť
k domácemu systému PC alebo Mac
a využívať jeho možnosti. Základnú
softvérovú výbavu dopĺňa súprava Po-
laris Office 3.0, ktorá umožňuje pre-
hliadanie a editovanie klasických
pracovných dokumentov.

Z technickej stránky je tablet Eee
Pad vybavený 10-palcovým dotyko-

vým displejom s extrémne rozsiah-
lymi pozorovacími uhlami, dvojjadro-
vým procesorom Nvidia Tegra 2,
päťmegapixlovou kamerou so zázna-
mom videa a 1,2 Mpx kamerou pre vi-
deohovory, portom HDMI, čítačkou
microSD a SD kariet, 3G a GPS čip-
setmi, dvomi full-size portmi USB, 3.5
mm audio výstupom a batériou s vý-
držou 9,5 hodiny, respektíve 16 hodín
s dokovacou stanicou. To všetko v iba
13 mm hrubom tele tabletu. Asus Eee
Pad Transformer je všestranné multi-
mediálne zariadenie s nevídanou vý-
bavou pre pracovne vyťaženého
zákazníka. V prípade potreby vhodne
reprezentovať svoju firmu a aktív-
neho využívania webových, najmä Go-
ogle služieb nie je zadováženie si
tohto sofistikovaného nástroja otáz-
kou, ale rozhodnutím.
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ASUS EEE PAD TRANSFORMER
JE ODPOVEĎOU NA VŠEOBECNÝ
ZÁUJEM O TABLETY A MALÉ
NOTEBOOKY

�
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yslíte si, že v lokalitách,
kde sa diamanty nachá-
dzajú, by ste ho mohli po-

dobne ako trblietavé zlaté zrniečko či
nuget aj zbadať? Žiaľ, príbehy o šťast-
ných nálezcoch, ktorých na seba už
z diaľky upozornil blyštiaci sa draho-
kam, možno zaradiť skôr medzi roz-
právky. Diamant sa vo svojej prírodnej
forme totiž len sotva niečím podobá na
ten prekrásny drahý kameň, ktorý si
pod týmto pojmom predstaví takmer
každý z nás v súvislosti s luxusným,
nádherným šperkom. Po vyťažení z lo-
žiska by si ho pravdepodobne každý,
neznalý problematiky, pomýlil s oby-
čajným matným sklíčkom, ktoré na
prvý pohľad neprejavuje ani jednu
z unikátnych optických charakteristík
vybrúsených diamantov.
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Z matného skla
jagavý šperk

Zaujíma vás, ako nadobudol váš
drahokam svoju nevšednú

a neopakovateľnú podobu?
TEXT: ING. IVAN MIKUŠ, FOTO: ARCHÍV

M

Náhrdelník a náušnice:
žlté zlato, diamanty,

citrín

Prsteň biele/ružové zlato: Kombinácia biele
a ružové zlato, diamanty

Prsteň zlatá perla: Žlté zlato, zlatá juhomorská
perla, diamanty
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Samotné surové diamanty v tej po-
dobe, v akej sa pri ťažbe dostávajú
priamo z ložísk na zemský povrch, sú
totiž obrovskou zmesou veľkého
množstva rôznych kvalitatívnych kate-
górií...

Cesta od matného kameňa
k jagavému šperku sa začína vytriede-
ním diamantov s veľmi nízkou
hmotnosťou, s farbou nevhodnou
na klenotnícke účely a kameňov
s deformovanou kryštálovou štruktú-
rou. V neposlednom rade odpadajú
tiež komplikované zdvojené kryštály,
ktoré nie je možné vybrúsiť pre klenot-
nícku výrobu. Všetky takto vylúčené

surové diamanty z ďalšieho klenotníc-
keho spracovania tvoria samostatnú
skupinu diamantov predurčených na
priemyselné využitie. Na klenotnícke
spracovanie vybraté a vhodné surové
diamanty musia potom odborníci roz-
triediť do niekoľkých základných sku-
pín. Najmä podľa hmotnosti, farby a
čistoty. Až potom sa môže začať proces
ich spracovania... A jeho výsledok? Po-
súďte sami. Predstavujeme vám nie-
koľko šperkov z najnovších kolekcií
slovenských klenotníkov, ktorí vo svo-
jich tradíciách i nápadoch a patričnom
remeselnom fortieli v ničom nezaostá-
vajú za tými svetovými.

PREDSTAVUJEME VÁM NIEKOĽKO
ŠPERKOV Z NAJNOVŠÍCH
KOLEKCIÍ SLOVENSKÝCH

KLENOTNÍKOV

Páv: Biele zlato, opál, diamanty,
fancy žltý diamant (pávie oko)

Prsteň z bieleho
zlata s diamantom

Prsteň biela perla: Biele zlato, biela juhomorská
perla, diamanty

�



ožno sa nad investíciou do
komodít, ktoré sa v súčas-
nosti čím ďalej tým viac do-

stávajú do popredia celosvetového
záujmu, zamýšľajú aj čitateľky a čitate-
lia Hviezd ciest. Medzi najatraktívnejšie
a v súčasnosti i najviac diskutované ko-
modity tohto predurčenia patrí zlato

a predovšetkým diamanty. Niekoľko as-
pektov najlepšieho postupu ako dosiah-
nuť, aby bola takáto investícia čo
najjednoduchšia a najmä najbezpečnej-
šia, nám naznačili zakladatelia a pred-
stavitelia Slovenského gemologického
inštitútu Ing. Ivan Mikuš a Mgr. Martin
Mikuš. Obaja sú ako jediní Slováci
členmi najstaršej a doposiaľ najreno-
movanejšej diamantovej burzy sveta –
Diamantclub van Antwerpen.

Ako sa dá hodnotiť najnovší vývoj
na slovenskom trhu s diamantmi
i v kontexte s prístupom samotných
zákazníkov?
Predovšetkým si zaslúži spomenúť, že
najmä počas uplynulých dvoch až
troch rokov došlo na Slovensku k vý-
raznému rozvoju obchodu s touto ko-
moditou. S rastúcim obchodom sa,
samozrejme, rozvíja i odborné pove-
domie klientov. Osobitne v tejto ob-
lasti je však, aj podľa našich
skúseností, stále čo dobiehať. Žiaľ,
veľa je ešte stále zákazníkov, ktorí
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Prezieraví, múdri a konzervatívni investori už
dlho hľadajú vo svete spôsob, ako čo najlepšie

zabezpečiť svoje prostriedky pred výkyvmi
finančných trhov, infláciou a pod.

TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

Kupujete
diamanty?

M
Podľa dostupných údajov najvzácnejší doposiaľ
dodaný na Slovensko diamant Abril s cenou
okolo 1,5 milióna eur (v čase dodania vyše
45 miliónov Sk).

Predstavitelia SGI Ing. Ivan Mikuš a Mgr. Martin
Mikuš − jediní Slováci členovia najstaršej
diamantovej burzy sveta – Diamantclub van
Antwerpen.



k nadobúdaniu diamantov pristupujú
príliš dôverčivo. Uvažujú v duchu:
„Keď je to diamant, tak to predsa musí
byť dobrá investícia“. Žiaľ, často býva
potom výsledok úplne opačný.

Takýto, do určitej miery až po-
vrchný prístup, totiž vytvára priestor
i pre nepoctivých obchodníkov. Umož-
ňuje im zneužiť situáciu. Často sa
zvezú na medializovanom marketingu
tejto komodity. Ten však má možnosť
iba zriedkavo a pritom ťažko až do
hĺbky odzrkadliť skutočné vlastnosti
diamantov ako investičného nástroja.

Preto je dôležité, aby záujemca
veľmi dôsledne zvažoval, do akých
diamantov svoje prostriedky inves-
tuje. Samozrejme, aby potom tiež po-
rovnával, za akú sumu ten-ktorý
diamant kúpi. Už v tomto počiatoč-
nom štádiu kúpy sa totiž zo zamýšľa-
nej dobrej investície môže stať
nenávratná strata peňazí. Naozaj, a to
zdôrazňujeme, je veľmi dôležité, aby
sa klient radil s odborníkom. Naprík-
lad ak riešite kúpu nehnuteľnosti,
auta, technické vybavenie vašej firmy
či inú obdobnú záležitosť, spravidla sa
obrátite na odborníka. Beriete to ako
samozrejmý a prirodzený postup. Kaž-
dému je totiž zrejmé, že takáto kom-
plikovanejšia záležitosť si vyžaduje
pomoc špecialistu. Bez jeho náležitých
skúseností by to vôbec nemuselo
dobre dopadnúť.

Ak však bežný záujemca bez osobi-
tých znalostí kupuje diamant, všetko
sa mu na prvý pohľad môže zdať
veľmi jednoduché. Problém je však
v tom, že je to presne naopak. Dia-
manty sú veľmi zložitá a komplexné
posúdenie si vyžadujúca komodita. Ak
má drahý kameň poslúžiť ako nástroj

dobrého investovania, je naozaj ne-
vyhnutné dobre mu rozumieť.

Ako by teda mal postupovať zá−
ujemca v prípade, ak sa rozhodne
pre investíciu do diamantov?
A čoho sa naopak vyvarovať?
Určite netreba kupovať prvý diamant,
ktorý je ponúkaný, alebo sa niekomu
dostane do rúk. Obchodník na diaman-
tovej burze vždy pri nákupe porovnáva
a vyberá si tie najlepšie diamanty za do-
stupnú cenu. Rovnakým spôsobom by
mal postupovať aj klient, ktorý sa roz-
hodne pre investíciu do diamantov.

Samozrejme, ak predpokladáme, že
klient je laik, mal by sa najskôr obrátiť
na odborníka – znalca alebo gemo-
lóga, ktorý ho uvedie do obrazu pro-
blematiky a oboznámi ho so všetkými
preň potrebnými znalosťami na od-
borne spôsobilý výber diamantu.
Tento bod je veľmi dôležitý.

Kvalitný znalec a gemológ určite ro-
zoberie s klientom všetky patričné de-
taily a pravdivo mu zodpovie každú
položenú otázku. V zásade platí, že ak
klient získa na rozhodovanie potrebné
poznatky, je to výhodné i pre korekt-
ného obchodníka, ktorý ponúka kva-
litný diamant za reálnu cenu. Takýto
zákazník potom sám dokáže rele-
vantne porovnávať jednotlivé ponuky
a vybrať si tú najlepšiu. Na druhej
strane korektný obchodník zasa má
záujem na tom, aby klient dostal za
svoje peniaze najlepší možný produkt.
To je vlastne aj úlohou obchodníka:
tento produkt mu zabezpečiť.

Klient si to potom dokáže aj sám po-
rovnať. Môže si zvoliť toho obchod-
níka, ktorý to dokáže v danom čase čo
najvyčerpávajúcejšie, najúplnejšie

a najlepšie. Následne sa môže teda už
potom u neho rozhodnúť pre najlep-
šiu zo všetkých dostupných ponúk.
Nakoniec takýto postup je podstatou
každej dobrej investície, nielen inves-
tície do diamantov.

Pre ešte širšie poskytovanie slu−
žieb Slovenský gemologický inšti−
tút zakladá prvú znaleckú
organizáciu pre odvetvie Drahé ka−
mene, klenoty a šperky na Slo−
vensku, ktorá už čaká na
registráciu Ministerstva spravodli−
vosti SR.
Takáto znalecká organizácia je v zásade
tím odborníkov spôsobilý poskytnúť
komplexné poradenstvo i pri investícii
do diamantov. Od odborného školenia
až po samotný výber diamantu a prí-
padnú realizáciu obchodu. V zmysle zá-
kona o znalcoch pre klientov vyhotoví
i znalecký posudok na akýkoľvek dia-
mant alebo šperk s diamantom. Súčas-
ťou takéhoto posudku je vždy
podrobná analýza diamantu a tiež
i jeho ohodnotenie v danom čase.

Znalecká organizácia je oprávnená
vydávať nielen znalecké posudky, ale
aj odborné stanoviská a vyjadrenia či
už pre orgány štátnej správy, alebo pre
súkromné osoby.

Znalecká organizácia je pritom práv-
nická osoba ako celok špecializovaná
na výkon znaleckej činnosti, pričom
minimálne traja z predstaviteľov tejto
organizácie musia byť znalcami zapí-
sanými v príslušných odvetviach.

V bežnej praxi sa môže posudok
znaleckej organizácie použiť naprík-
lad i v takom prípade, ak k jednej veci
existujú dva protichodné posudky rôz-
nych súdnych znalcov.
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SGI používa tiež špeciálne prístroje, cez ktoré
sa posudzuje nielen pravosť, ale aj kvalita
diamantov.

Medzi najatraktívnejšie a v súčasnosti i najviac diskutované komodity investičného predurčenia
patrí i zlato.

�
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1. cena – Asus Eee Pad Transformer
2. cena – víkend s triedou CLS s jednou plnou nádržou
3. cena – víkend s triedou SLK s jednou plnou nádržou

V tomto čísle, na úvod našej spoločnej komu-
nikácie, by sme sa vás radi spýtali na vynovené
Hviezdy ciest. Na priloženej webovej linke alebo

tagu, ktorý vám zobrazí dotazník na mobilnom
telefóne, odpovedzte na otázky, ktoré vidíte niž-
šie a zapojte sa do súťaže o 3 atraktívne ceny:

Držíte práve v rukách druhé číslo magazínu Hviezdy ciest. Určite ste si všimli,
že od prvého tohtoročného vydania sa zmenila grafika a modifikoval sa

čiastočne aj obsah. Keďže magazín je i o vás a vašich vozidlách, radi by sme
vám dali priestor na vyjadrenie vášho názoru. V nasledujúcich vydaniach

vždy pre vás pripravíme súťaž o hodnotné ceny, prostredníctvom
ktorej budete môcť vysloviť svoje názory k určitej téme.

Váš
názor
nás zaujíma

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Mercedes-Benz Slovakia
a autorizovaných zmluvných partnerov značky Mercedes-Benz a ich najbližší

rodinní príslušníci. Každý súťažiaci môže vyplniť odpovede iba raz.

Otázky:
1. Ako hodnotíte novú grafiku magazínu?

2. Aké témy by ste chceli v magazíne ešte nájsť?

3. Naopak, ktoré témy by ste vypustili?

4. Aký displej a procesor obsahuje Asus Eee Pad Transformer?

5. Aké je celkové percentuálne zvýhodnenie modelu B 180 CDI

v akcií Počítajte s nami? Odpoveď nájdete na

http://pocitajtesnami.mercedes−benz.sk.

Na otázky môžete odpovedať na linke:
www.mercedes-benz.sk/sutaz

Odpovede vypĺňajte do 30. júla 2011. Po tomto
dátume uzavrieme súťaž a vyžrebujeme výher-
cov. Výsledky žrebovania oznámime telefonicky
a uverejníme na facebooku našej značky
(www.mercedes-benz.sk/facebook).

1.2.3.

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH



HVIEZDY CIEST 02|2011 77

spektrum

ŠŠttýýlloovvýý  vvrrttuuľľnnííkk  EECC114455  MMeerrcceeddeess--BBeennzz  SSttyyllee

MercedesCard – komfort vo vašej peňaženke

Podrobné informácie o výhodách kreditnej karty
MercedesCard vrátane  žiadosti o vydanie karty  nájdete na
našej stránke www.mercedes-benz.sk/ Mercedescard

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

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre 
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH

Bezkontaktné platby sa pomaly, ale isto stávajú súčasťou
nášho života. Nezaostáva ani MercedesCard a spolu 
s množstvom výhod a zliav otvára dvere k jej širokému 
a exkluzívnemu využívaniu. 

MercedesCard znamená jedinečné podmienky čerpania
finančných prostriedkov a  používanie karty v prvom roku
úplne zdarma. 

A navyše....
� Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované

na Slovensku
� Magazín vašej triedy – Hviezdy ciest
� 7 % zľava na darčekové predmety Mercedes-Benz
� Bezplatný vstup do Mercedes-Benz Múzea v Stuttgarte
� V prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz 

v zahraničí navýšenie úverového limitu 
� 10 % zľava na krátkodobé zapožičanie vozidiel

spoločnosti Motor-Car Bratislava, s.r.o.
� Zvýhodnené ceny kurzov bezpečnej jazdy

MercedesCard zároveň prináša celý systém zliav na
ubytovanie, prenájmy áut, služby či výrobky vybraných
značiek a zároveň i možnosť cestovného poistenia vrátane
pripoistenia pre hráčov golfu.

rvý dvojmotorový, stredne ťažký,
nízko hlučný vrtuľník EC145 Mer-

cedes-Benz Style od firmy Eurocopter
začal po tohtoročnej májovej svetovej
premiére na leteckom veľtrhu v Že-
neve lietať pre svojho majiteľa. Vrtuľ-
ník spĺňa najvyššie požiadavky na
eleganciu, luxus a komfort. Tvorcovia

variabilného interiéru sa inšpirovali li-
muzínami Mercedes-Benz tried S a E.
Uplatní sa rovnako pre obchodné, sú-
kromné, rodinné, športové, či hobby
lety. Po jednoduchej úprave môže vy-
užívať ložný priestor bez sedadiel alebo
od štyroch až po osem sedadiel 
Text a foto: Daimler AG

P
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ercedes-Benz G sa teší záujmu aj
na Slovensku, a to i pred

ohláseným ukončením vyše 30-ročnej
sériovej výroby jeho krátkeho
konštrukčného radu. Stretnúť sa tu dá
s týmto ikonickým offroadom v rôznych
vyhotoveniach. Na fotografii ako vozidlo
so špeciálnou výbavou a maskovaním
pre poľovníkov, ktoré sa dá využiť tiež
ako pojazdný posed. Text a foto: Peter Kresánek

ervený mercedes E 200 CGI kupé
s xenónmi, parkovacími

senzormi a ďalšou užitočnou výbavou
si vybrala a prevzala muzikálová
a popová speváčka Katka Hasprová
(37). Najnovšie tiež pokrstila s Petrom
Dvorským na Novej scéne svoje
cédečko Báthoryčka, ktorej postavu
stvárňuje v rovnomennom muzikáli
z repertoáru tohto divadla. Čiernovlasej
Katke to za volantom červeného
mercedesu rovnako ako na scéne
pristane. Nedá sa zahanbiť ani ako
šoférka. Patrí medzi vodičov, ktorí
jazdia zodpovedne bez pokút. „Toto
auto má super odpich, zabehávam ho
však opatrne,“ pochvaľuje si nové
športové kupé spevácka hviezda, ktorá
má s hviezdami ciest už bohaté
skúsenosti. Nedá dopustiť ani na svoje
predošlé, ako sama vraví „autíčka“ -
mercedesy A a C kupé. Niet sa čomu
diviť. Veď k hviezdnym vozidlám
inklinuje aj jej mama herečka Soňa
Valentová-Hasprová, členka činohry
SND, ktorú okrem iného preslávila
titulná rola Zuzany vo filme režiséra
Otakara Vávru Kladivo na čarodejnice.
Text a foto: Peter Kresánek

emecký Daimler dosiahol v máji
odbyt 108 766 áut značky

Mercedes-Benz, čo je najviac za tento
mesiac počas jej histórie. Najväčšiu
zásluhu na tom mal zvýšený objem
predaja na expandujúcich trhoch
najmä v Brazílii (oproti vlaňajšiemu
máju + 55,9 %), Rusku (+ 49,2 %), Číne
(+ 43,1 %) a Indii (+ 39,8 %) . Daimler
dodal v máji spolu 118 931 osobných
áut, vrátane 10 165 smartov,
vykazujúcich tiež rastový trend
(+ 8,6 %). Celkový objem predaja
osobných áut Daimlera bol pritom
o 7,4 percenta vyšší ako v máji

minulého roka. Za prvých päť
mesiacov skupina osobných
vozidiel Daimlera dodala 534 508
vozidiel, čo je oproti rovnakému
obdobiu vlani nárast o 10,3 percenta.
Za celý rok 2011 plánuje
automobilka predať 1,3 milióna
osobných automobilov značky
Mercedes-Benz a smart, čo by
znamenalo nový ročný rekord. Ten
by malo podporiť aj uvedenie
nových modelov značky Mercedes-
Benz na trh, vrátane aktuálne
premiérovej novej triedy M.
Text: Peter Kresánek

VVyybbrraallaa  ssii  ččeerrvveennýý

NNaajjlleeppššíí  mmáájj  aavviizzuujjee
rreekkoorrddnnýý  rrookk

M

N

Č

Pri prevzatí svojho najnovšieho mercedesu
pripravila Katka Hasprová vedúcej marketingu

MB SK Ing. Ingrid Janečkovej prekvapenie.
Dokonalá dvojnásobná súhra krásy 
a elegancie...
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ohtoročný veľtrh stavebníctva
CONECO opäť predstavil

novinky a výzvy jedného z naj-
dôležitejších sektorov našej ekonomiky,
ktorým je stavebníctvo. Podľa
prieskumov zaznamená slovenské
stavebníctvo počas roku 2011 už len
mierny pokles asi na úrovni 1,5 %.
Scenár pre rok 2012 je optimistický,

očakáva sa návrat k rastu. Do popredia
sa pritom dostávajú moderné a najmä
ekologické riešenia. Vozidlá, ktoré
zodpovedajú tomuto trendu
(mercedesy a aj Mitsubishi Fuso),
vystavené spoločnosťou Mercedes-Benz
Slovakia si prehliadli i účastníci
otvorenia toho medzinárodného
veľtrhu. Text a foto: Peter Kresánek

T

e to šťastie, že máme toľko vý-
nimočných, úžasných žien,“
uviedla prvá dáma SR Silvia

Gašparovičová na margo ankety Slo-
venka roka 2011. Anketa sa tak ako

počas predošlých ročníkov konala
pod jej záštitou. Bližšie oboznámenie
sa počas prezentácií v rámci ankety
s ich pôsobením a životnými osudmi
potvrdilo, že tento titul by si zaslúžila

každá z dvadsiatich dvoch tohtoroč-
ných nominantiek. Počnúc od nobles-
nej speváčky sólistky SND Sisy
Lelkesovej-Sklovskej až po obetavú le-
kárku a predstavenú rehole sestru
Vianneu z Onkologického ústavu sv.
Alžbety. Pritom poctou bol pre každú
z nominovaných už samotný návrh
na udelenie tohto titulu. Čo spoločne
uvádzali i vo svojich vystúpeniach.
Počas ankety bol pre nominantky pri-
pravený rozmanitý sprievodný pro-
gram. Trochu adrenalínu na ich
sústredení pridali i jazdy na mercede-
soch, ktoré zapožičala spoločnosť
Motor-Car Banská Bystrica.

Absolútna víťazka ankety riadi-
teľka J&T Banky Monika Céreová
bola vyhlásená v hľadisku historickej
budovy Slovenského národného di-
vadla počas finálneho večera.
Text a foto: Peter Kresánek

ÚÚžžaassnnéé  SSlloovveennkkyy
„J

PPaammäättaajjmmee  sslláávvnnyycchh  pprreeddkkoovv

kultúrnom centre Univerzitnej
knižnice Bratislava pokrstil

Peter Dvorský nový zvukový nosič
(CD): Janko Blaho. Vydala ho Forza
Opus s podporou Grafobalu Skalica.
Na CD sú vybraté diela hudobných
velikánov (Bedřich Smetana,
Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus
Mozart, Giuseppe Verdi, Pietro
Mascagni, Stanisław Moniuszko,
Piotr Iľjič Čajkovskij, Giacomo
Puccini, Charles Gounod či Eugen
Suchoň), ktoré v čase kulminácie

svojho umenia Janko Blaho
naspieval. 
Ako odznelo na spomienkovom
stretnutí a krste historického CD Janka
Blaha: pamätajme na slávnych
predkov, ak chceme, aby ďalšie
pokolenia nezabudli na nás. Janko
Blahu by si určite zaslúžil, aby jeho
meno niesla i niektorá z ulíc hlavného
mesta SR Bratislavy. Veď Bratislava už
má ulice Bartókovu, Janáčkovu,
Mozartovu i Kresánkovu.   
Text a foto: Peter Kresánek

V

Záštitu nad anketou prevzala prvá dáma SR
Silvia Gašparovičová, na fotografii 
s reprezentatívnou nominačnou komisiou, 
ktorej predsedal minister kultúry Daniel Krajcer.

Janko Blaho má i na súčasnej slovenskej
hudobnej scéne svojich dôstojných nasledovníkov.
Pripomenul najznámejší slovenský tenor a riaditeľ
opery Slovenského národného divadla Peter
Dvorský pri krste jeho spomienkového CD. 
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Úspešné Zimné hry
komunikácie 2011

tom, že nešlo o maličkosť, ale
o poriadnu akciu, svedčí aj
samotný počet 400 účastní-

kov zo 76 spoločností. „Hniezdom zá-
chrany a odpočinku“ sa pre
účastníkov stal hotel GRAND a pre
časť aj hotel Tri studničky. Nevyčerpa-
teľným a invenčným moderátorom ce-
lého podujatia bol herec Michal
Hudák. O tom, že sa počas hier nielen
oslavovalo, ale aj tvrdo športovalo,

svedčia aj samotné disciplíny, akými
boli stolný tenis, šach, stolný hokej,
partizánsky samopal, jazda zručnosti
na štvorkolke, obrovský slalom lyže,

obrovský slalom doska. Obzvlášť veľký
záujem bol o ďalšiu disciplínu - jazdu
zručnosti na najnovšom vozidle Mer-
cedes-Benz triedy C, pričom enormná

pozornosť všetkých prítomných sa sú-
stredila aj na predvádzacie jazdy na
nových vozidlách Mercedes-Benz
triedy B, R, E kombi, M, CLS a S, ktoré
tvorili sprievodný program celých
Zimných hier komunikácie 2011.
A k tomu všetkému patrilo vystúpenie
skupiny IMT Smile, zabíjačka a ná-
sledná konzumácia organizátorskej
svine a takmer permanentná zábava...

Á propos, by sme nezabudli – počas
hier mal v súťažiach svoje horúce že-
liezka aj Mercedes-Benz a v jednej
z nich - v kráľovskej disciplíne šach -
získal prvé miesto Martin Košara, pre-
dajca osobných vozidiel Motor-Car
Bratislava! Absolútne najlepší športo-
vec hier – Marek Bobula zo spoloč-
nosti Zoznam.sk vyhral atraktívnu
cenu - týždenné používanie vozidla
Mercedes-Benz.

Jazdy zručnosti
dokonale preverili

vodičské schopnosti
nejedného

súťažiaceho.

Moderátor Michal
Hudák nezaprel nad

rozporciovanou sviňou
svoj východniarsky

apetít.

Večer patril aj
nezabudnuteľnej
hudobnej šou Ivana
Táslera a jeho skupiny
IMT Smile.

V prekrásnom prostredí
Nízkych Tatier – v najväčšom

stredisku na Slovensku
v Jasnej − sa uskutočnili

v dňoch 8. – 10. apríla
Zimné hry komunikácie

2011, ktorých jedným
z generálnych partnerov
bol aj Mercedes−Benz.

TEXT: PETER ŠKORŇA, FOTO: ARCHÍV

O

�

Hľadáte jazdené auto? Alebo chcete predvádzací či úplne nový mercedes? Nájdete ich na www.kupaaut.sk.



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

Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444, fax: 02 / 4929 4929
info@mercedes−benz.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
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
panonska@motor−car.sk
GPS: S48.10622° V17.096164°

�� �
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Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz

Zmluvní partneri Mercedes-Benz

Motor−Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 6515 217, fax: 037/ 6515 217
motorcar@motorcar.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.
Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 6432 113, fax: 035 / 6432 113
motorcarnz@motor−car.sk
GPS: S47.966519° V18.184363°

���� ����

Autosalón Krška, s.r.o.
Trenčianska cesta 1791/66 A,
957 01 Bánovce nad Bebravou 1
Tel.: 038 / 7600 011
Fax: 038 / 7600 010

HUDOS Service s.r.o.
Priemyselná 1455/5,
085 01 Bardejov
Tel.: 054 / 4860 046
Fax: 054 / 4860 072

BCI−S&T, s.r.o.
Bytčianska 499/130,
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Tel.: 041 / 5624 473
Fax: 041 / 5626 729

UND − 03 akciová spoločnosť
Košice
Rastislavova 106, 042 04 Košice
Tel.: 055 / 6817 255
Fax: 055 / 6817 251

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°

���� ����

LEGENDA:

− Osobné vozidlá − Ľahké

úžitkové vozidlá − Nákladné vozidlá

− Obchodná kancelária Mercedes−Benz

Slovakia s.r.o. pre predaj nákladných vozidiel.

� − Predaj nových vozidiel � − Predaj jazdených

vozidiel � − Lakovanie � − Servis

MOTOR−CAR AC, 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°

��� ��� �

MOTOR−CAR AC, 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 Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 01 Trenčín − Zámostie
Tel.: 032 / 6538 888
Fax: 032 / 6538 802
info@mercedestn.sk

���� ����

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
automo@automo.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
motor−car@motor−car.sk
GPS: S48.743983° V21.269038°

���� ���� �



1 NÁVRAT GIPSY KINGS
20. októbra sa v Športovej hale Pa-
sienky v Bratislava opäť – po tom, ako
na Slovensku hrali pred troma rokmi,
predstaví zoskupenie famóznych fran-
cúzskych cigánskych hudobníkov, bra-
tov Reyesovcov (Nicolas, Canut, Paul,
Patchaï, André) a Baliardovcov (To-
nino, Paco, Diego), známe ako Gipsy
Kings. Od svojho prvého hitu Bambo-
leo, ktorý vydali už v roku 1987, pre-
dali viac ako 20 miliónov nosičov,
natočili dva hudobné filmy a v ďalších
filmoch znela ich hudba (napr. v kul-
tovom Big Lebowski). Hudba Gipsy
Kings vychádza z flamenca, ale sve-
tovú popularitu jej zaistilo neorto-
doxné, popové prevedenie autorských
pesničiek. Svoj hudobný štýl označujú
ako Rumba Flamenca Camargue z juž-
ného Francúzska.

2 HUDOBNÁ IKONA VO VIEDNI
V neďalekom „meste valčíkov“ sa 18.
novembra o 19.30 h vo Wiener Stadt-
halle uskutoční koncert Lennyho
Kravitza, známeho amerického spe-
váka, skladateľa, gitaristu a produ-
centa. Je štvornásobným držiteľom
ceny Grammy, ktorého hudobný štýl
je inšpirovaný rockom, popom,
funky a soulom. Dá sa očakávať, že
práve vo Viedni predstaví nielen ce-
nami ovenčené hity Are you gonna
go my way, Rock and Roll is dead,
Fly away, American Woman, Again či
Dig in a pod., ale táto dnes už hu-
dobná legenda doplní koncert aj
o nové skladby z pripravovaného
albumu Black and White America,
ktorý vychádza v USA 30. augusta
a vzápätí príde aj na európsky trh.
Je to nielen prvý Lennyho album
po troch rokoch, ale aj prvý album,
ktorý vydáva pod novou značkou,
pričom doterajšie albumy dosiahli
predajnosť viac ako 35 miliónov
kusov.

3 FANTASTICKÁ ŠTVORKA
Pokiaľ si myslíte, že vás chceme po-
zvať na ďalší zo série príbehov, v kto-
rom sa vám predstavia idoly
amerických adolescentov Thing,
Human Torch, Invisible Woman
a Mr.Fantastic, ste na omyle. Naše po-
zvanie patrí na vystúpenie štvorice
fantastických spevákov a lámačov
sŕdc, ktoré sa uskutoční 11. augusta
o 20.30 h v priestoroch západnej te-
rasy Bratislavského hradu. Kozmopo-
litnú spevácku skupinu Il Divo, ktorú
v roku 2004 vo Veľkej Británii založil
svetoznámy hudobný manažér a pod-
nikateľ Simon Cowell, tvoria tenor
David Miller z USA, španielsky bary-
tón Carlos Marin, švajčiarsky tenor
Urs Bühler a popový spevák Sébastien
Izambard z Francúzska. V roku 2009
na štadióne El Palau Sant Jordi v Bar-
celone ich videlo až 70-tisíc ľudí
a skladbu Hallelujah z koncertu
v Pule, naspievanú v španielčine, si na
Youtube.com pozrelo spolu viac, ako
päť a pol milióna ľudí.
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Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
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Kvalifikácia na ME 2011 v Madride a OH 2012 v Londýne
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NAJSTARŠIE SKOKOVÉ

JAZDECKÉ PODUJATIE

VSTUP VOĽNÝ

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