
 D 32" – 46"
LCD Televízor HD Ready

:: HD Ready (1280 x 720)

:: LIVE COLOUR CREATION – prirodzené  
 farby ako žiadne iné 

:: BRAVIA ENGINE – mimoriadna 
 svietivosť obrazu

:: Technológia Motionflow +100 Hz pre
 plynulosť v každom detaile

:: Technológia 24p True Cinema pre filmy, aby ste 
 ich videli tak, ako si to predstavoval režisér

:: 3 x HDMI™ vstup s konektivitou 1080p HD 

:: ‘BRAVIA’ Theatre Sync s dotykovým ovládaním 
 vášho domáceho kina

Sony BRAVIA vám teraz prináša taký
intenzívny zážitok ako nikdy predtým 

BRAVIA D seria 210x290.indd 1 11.6.2007 8:04:25
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KROTITEĽ DIVOKÝCH KONÍ
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HVIEZDA Z OBLAKOV
VEĽKOLEPÁ ŠOU NOVEJ TRIEDY C
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Nový Mercedes-Benz Triedy C 
– najmodernejší vo svojej triede.

Prekročil vlastný tieň.

u Nový Mercedes Triedy C je bezpeč-

nejší, priestrannejší, luxusnejší, dynamic-

kejší, spoľahlivejší, výkonnejší, modernejší 

a úspornejší. Ako jediné v strednej triede 

má nové Céčko Pre-Safe* a Intelligent Light 

System** a rovnako si ho môžete vybaviť 

3-zónovou klimatizáciou a 7-stupňovou au-

tomatickou prevodovkou. Vybrať si budete 

môcť zo 6 benzínových a 3 dieselových mo-

torov a 4 z nich budú k dispozícii s pohonom 

4MATIC. Systém Agility Control, adaptívne 

brzdové svetlá, 7 airbagov a Neck Pro už ob-

sahuje každý nový Mercedes Triedy C v zá-

kladnej výbave.

Bezpečnosť. Dynamika. Luxus.

 *  Pre Safe – systém opatrení prispievajúci k zvýšeniu bezpečnosti posádky počas jazdy alebo pri dopravnej nehode.
 **   Intelligent Light System – aktívna funkcia natáčania svetiel, stretávacie svetlá sa prispôsobujú dopravnej situácii.

Kombinovaná spotreba: 6,3–10,0 l/100 km, Emisie CO
2
 (kombinované) 160–240 g/km. Na základe dostupných údajov k 1. 2. 2007.

www.mercedes-benz.skwww.dcfs.sk
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Teší nás váš rastúci záujem o nový 
Mercedes-Benz C. Sám som pri-

tom svedkom vašich priaznivých ohla-
sov na toto nové – v histórii motorizmu 
opäť prevratné vozidlo i na jeho veľko-
lepé uvedenie na slovenský trh. Potvr-
dzujú mi to tiež osobné stretnutia, vaše 
telefonáty, či maily. Vaše otázky, týka-
júce sa technických a ďalších podrob-
ností o tomto technologicky i dizajnovo 
prelomovom automobile sa nezriedka 
spájajú aj so záujmom o jeho kúpu. 
Ten je na slovenské pomery nezvy-
čajne veľký. Priznám sa, že prevýšil aj 
náš odhad. Spolu s našimi predajcami 
tak máme čo robiť, aby sme ho v čo 
najkratšom čase uspokojili. 

Váš záujem o novú triedu C majú 
naplniť aj články v tomto čísle Hviezd 
ciest. Venované sú i jeho uvedeniu na 
trh. Informujú o nadštandardnej bez-
pečnosti tohto automobilu. Umožňujú 
tiež nahliadnuť do digitálnej virtuálnej 
reality, ktorou nový Mercedes C musel 
prejsť, aby pomocou počítačových 

simulácií v reálnom čase splnil všetky 
kritériá a požiadavky konštruktérov. 

V tomto vašom časopise samozrej-
me predstavujeme aj iné výnimočné 
vozidlá. Napríklad nový model Dodge 
Nitro, v náročnom teréne bezchybný 
a sebaistý Jeep, alebo kultivovaný 
a spoľahlivý Chrysler Sebring.

Rád vás na tomto mieste tiež môžem 
poinformovať, že rozhodnutie o pre-
vzatí skupiny Chrysler spoločnosťou 
Cerberus Capital Management nebude 
mať na vás, našich klientov, žiaden 
dosah. Skupina Chrysler bude aj po 
vyčlenení z koncernu DaimlerChrysler 
naďalej pokračovať vo svojej európskej 
expanzii. A naša spoločnosť Daimler-
Chrysler Automotive Slovakia (DCAS) 
bude naďalej jeho dovozcom. Podľa už 
zverejnenej strategickej vízie Chrys-
ler dokonca svojich tisíc obchodných 
zastúpení do dvoch rokov rozšíri o ďal-
ších sto nových. To je z pohľadu našej 
spoločnosti ako dovozcu tejto značky 
na Slovensku veľmi povzbudzujúce.

Pri štarte našej činnosti pred vyše 
pätnástimi rokmi sme si dali za cieľ 
ponúkať nielen kvalitné a ušľachtilé 
autá, prvotriedny servis, ale aj profe-
sionálnu a dostupnú obchodnú sieť. 
Podľa najnovšieho hodnotenia a štatis-
tiky má teraz naša spoločnosť DCAS 
najkvalitnejšie rozvinutú sieť obchod-
ných partnerov spomedzi všetkých 
zastúpení značiek Mercedes-Benz 
a Chrysler v Európe. Ďalšie - úplne 
nové obchodno-servisné centrum pre 
osobné a úžitkové motorové vozi-
dlá Mercedes-Benz a Chrysler pritom 
čoskoro otvoríme aj v Žiline.

Ctení priatelia, spomínané hodno-
tenie je pre nás nielen ocenením, ďal-
šou výzvou, ale aj záväzkom poskyto-
vať vám aj v budúcnosti tie najlepšie 
služby.

   
Andrej Glatz

02.2007 Hviezdy ciest
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PREDSTAVUJEME

Uvedenie štvrtej generácie 
obľúbenej limuzíny strednej 
triedy Mercedes-Benz C 
na Slovensku pozostávalo 
z viacerých vydarených, 
nápaditých a príťažlivých 
podujatí. Pri prvom z nich 
táto nová hviezda priletela, 
ako sa na hviezdu patrí, 
skutočne z neba, a to 
v unikátnom závese 
pod vrtuľníkom.

Text a foto: Peter Kresánek

To tu ešte nebolo!  
Predstavenie novej triedy C 
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Lietajúci Mercedes 
Neopakovateľný pohľad na lie-

tajúci Mercedes sa tak naskytol 
tisíckam očí. Pre tých, čo to nevideli 
reálne, ho zachytili a sprostredkovali 
najsledovanejšie médiá. Ich vybraní 
predstavitelia dostali ako prví mož-
nosť podrobne sa s touto prevratnou 
novinkou oboznámiť ešte predtým, 
ako lietajúci Mercedes-Benz C 
napokon bezpečne pristál v areáli 
Mercedes centra na Tuhovskej ulici 
v Bratislave oproti Zlatým pieskom. 
Nový skvost medzi vozidlami im tu 
prezentoval vedúci predaja osobných 
vozidiel spoločnosti DCAS Róbert 
Hatala. Okrem iného spomenul 
nové trendy z hľadiska bezpečnosti 
i dizajnu, pri súčasnom zvyšovaní 
výkonnosti a hospodárnosti, ktoré 
Mercedes C štvrtej generácie priná-
ša. Pripomenul, že vozidlo ako líder 
svojho segmentu má nielen príťažli-
vý vzhľad, ale aj doteraz najrozsiah-
lejšiu výbavu a obsahuje najnovšie 
technológie. 

Zlatým klincom tejto prvej časti 
prezentácie bolo odovzdanie nového 

strieborného céčka šťastnej miss 
Universe SR dvadsaťtriročnej Lucii 
Senášiovej z Bratislavy, ktorá už má 
skúsenosti z modelingu v Japonsku, 
Taliansku a USA. Priznala sa, že 
z nového auta má veľkú radosť, 
osobitne pre jeho výkonnosť a bez-
pečnosť. V Mexiku, kde Slovensko 
reprezentovala, sa konal 56. ročník 
tejto súťaže. Prvou, vtedy ešte čes-

koslovenskou, oficiálnou miss zo 
Slovenska sa stala Alžbeta Štrkulová 
pred 40 rokmi ako 21-ročná.      

Perla expozície
Následne triedu C širokej verej-

nosti priblížil autosalón v Bratislave. 
Tu tento skvost plne zažiaril ako 
perla uprostred dômyselne architek-
tonicky, vkusne a účelovo navrhnu-

tej a zrealizovanej expozície spoloč-
nosti DaimlerChrysler Automotive 
Slovakia (DCAS). Návštevníkov 
pritom neminul ďalší šok. Ohurujúce 
čierno-biele Black & White poňatie 
celej expozície. Tejto objavnej kon-
cepcii, pútavej najmä vytvoreným 
kontrastom, bolo podriadené doslo-
va všetko: od farieb vystavených 
vozidiel až po prívetivé usmievavé 

DD Lietajúci Mercedes-Benz C nakoniec 
bezpečne pristáva v areáli Mercedes centra 
na Tuhovskej ulici v Bratislave oproti Zlatým 
pieskom, kde sú obchodno-servisné strediská 
aj ďalších značiek koncernu DaimlerChrysler.

T Za všetko hovoriaca šťastná póza miss 
Universe SR pri jej novom céčku, hneď potom, 
ako si od neho prevzala kľúče.     

D Krása v čierno-bielom podaní začala už pri 
úvodnej prvej prezentácii novej limuzíny.



hostesky blondínky a černošky. 
Kontrast násobili blondínky stojace 
spolu s čiernymi vozidlami a naopak 
hostesky černošky priradené k biely-
mi vozidlám. Mercedesu C ako hlav-
nému účinkujúcemu tu v expozícii 
úspešne drukovali premiérové Dodge 
Nitro, Chrysler Sebring, trojdverový 
Jeep Wrangler, či päťdverový Jeep 
Wrangler Unlimited, rovnako ako 
očakávaný nový Smart Fortwo a aj 

ďalšie vystavené lákadlá. Ich prezen-
tácia tiež mala náležitý ohlas. Grády 
im pridávalo a návštevníkov lákalo 
napríklad živé vystúpenie druhej 
hviezdy Superstar, Zlatého slávika, 
držiteľa ceny Grand prix a herca z 
Troch mušketierov - Petra Cmorika. 
Momentálne jazdí na vozidle Jeep 
Cherokee. Ako sa vyjadril, láka ho 
to aj do terénu. Plniť si sen každého 
chalana v podobe adrenalínových 

zážitkov spojených s prírodou. 
Terénne autá Jeep sú podľa neho bez-
pečné a zároveň ľahko zvládnuteľné.
Monumentálna Black & White šou

Nuž a korunu všetkému nasadila 
ďalšia monumentálna šou - Black & 
White predstavenie Mercedesu trie-
dy C a zároveň večerná V.I.P. párty 
pripravená pre stovky vzácnych hos-
tí - významných klientov a osobnosti. 
Čierno-biele kontrastné odevy tu boli 
dokonca už v pozvánkach odporuče-
né aj pre samotných jej účastníkov. 

„Otcami nápadu pripraviť Black & 
White poňatie týchto prezentácií sú
moji kolegovia Róbert Hatala a Jozef 
Drozd. Cesta k realizácii viedla cez 
presvedčovanie o jeho účinnosti 
a pôsobnosti. Museli sme prekonať 
aj zaužívané tradičné spájanie 
Mercedesov so striebornými farbami, 
považovanými za najatraktívnejšie 

PREDSTAVUJEME

Hviezdy ciest 02.2007 

T Expozíciu značiek Daimler-Chrysler na autosalóne navštívil prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a predseda NR SR Pavol Paška.     

D Pôsobivé Black & White predstavenie triedy C.  
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pre tieto prémiové vozidlá. Následne 
bolo teba pri realizácii zdolať viacero 
prekážok. Nebolo napríklad vôbec 
ľahké zohnať dostatok vozidiel 
v čiernom a bielom vyhotovení. 
K tomu sa pridružila potreba vyriešiť 
veľa zdanlivých maličkostí a s tým 
súvisiacich problémov. Bez toho by 
sa však nedal dosiahnuť náležitý 
výsledný efekt.“ Prezrádza zákulisie 
úspešnej realizácie odvážneho netra-
dičného nápadu vedúca marketingu 

DCAS Ingrid Janečková. Že námaha 
stála za to, svedčí prejavená spokoj-
nosť a nadšenie jednotlivých účast-
níkov tejto šou. To správne korenie 
jej pridali tiež atraktívne vystúpenia 
nastávajúcej porotkyne hľadania 
nových talentov v Superstar 3 spe-
váčky Dary Rolins a moderátora 
Tonyho Moysésa, ako aj speváka 
Pavla Hammela.    

Nadväzujúcim ohnivkom v tom-
to neopakovateľnom reťazci boli 

predstavenia vozidla naživo i s 
možnosťou odskúšania pri jazde. 
To umožnili tradičné Raňajky s 
hviezdami, konané po zastúpeniach 
na celom Slovensku. Rovnako ako 
na autosalóne v Bratislave sa počas 
Raňajok predstavili okrem hlavného 
účinkujúceho - vozidla Mercedes-
Benz triedy C, tiež ďalšie hviezdy 
ciest. Raňajkám s hviezdami sa ešte 
venujeme aj na ďalšej samostatnej 
stránke tohto čísla Hviezd ciest. 

PREDSTAVUJEME

å Prednostu I. neurologickej kliniky profesora Pavla 
Traubnera s manželkou zaujala nová trieda C na prvý 
pohľad. 

ç Pani Danka Glatzová, Paľko Tekely a jeho manželka 
Emma s novým účesom.    

é Moderátorka Adriana Kmotríková sa tu pozhovárala 
s manželmi Grobárovcami.

è Riaditeľ Motor-Car Group Július Šabo a herec Štefan 
Skrúcaný.    

ê Stretli sa tu aj šéfovia dvoch televízií: STV Radim 
Hreha a TA3 Ľubomír Belfi.

1 2
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Držiteľ ceny, veľmi čulý osemde-
siatpäťročný bývalý dvojnásobný 

minister zahraničných vecí i veľvyslanec 
Poľskej republiky, historik a publicista, 
novinár a šéfredaktor zakázaného kato-
líckeho časopisu, si užil väzenia dvoch 
režimov. Stále však pracuje a obhajuje 
svoje názory a postoje. Poľsko a Sloven-
sko považuje za spriatelené národy, myslí 
si však, že by mali viac spolupracovať. 
Ako uviedol v príhovore k odovzdávaniu 
ocenenia poľský arcibiskup Henryk Mus-
zynski, kľúčovým bodom svedectva W. 
Bartoszewského je zmierenie medzi Nem-
cami a Poliakmi, ako aj neúnavná snaha 
o porozumenie medzi kresťanmi a židmi.  

Spoluorganizátorom tohtoročného ude-
ľovania vojtešskej ceny a s tým spojených 
dvojdňových sprievodných akcií bola 
spoločnosť DaimlerChrysler Automotive 
Slovakia (DCAS). DCAS sa podieľa na Slo-
vensku, podobne ako DaimlerChrysler vo 

svete, na takýchto užitočných aktivitách, 
aké uskutočňuje v spoločenskej rovine 
napríklad Nadácia sv. Vojtecha, či medzi 
podnikateľskými subjektmi Busines Lea-
ders Forum. Už predtým sa zapojila tiež 
do aktivít zameraných na vstup Sloven-
ska do Európskej únie. 

„Pamiatka a odkaz biskupa svätého 
Vojtecha, ktorý na našom, ale aj na čes-
kom, poľskom a maďarskom území pôso-

bil - a tak ho vlastne symbolicky už pred 
vyše tisícročím zjednotil - sú nanajvýš 
živé a aktuálne. Pre spoločnosť Daimler-
Chrysler Automotive Slovakia je preto 
záväzkom prispievať k rozvoju a dobrým 
perspektívam európskej vzájomnosti 
a podieľať sa tak na trvalom zjednotení 
celej Európy“ - pripomína sa v stanovisku 
vedenia DCAS k udeleniu tohtoročnej 
ceny sv. Vojtecha. 

Ocenenie od prezidenta
„Oceňujem najmä neformálne, veľmi priateľské vystúpenia, ktoré tu predniesli 
nemecký exkancelár Helmut Kohl a poľský exminister zahraničných vecí 
Władysław Bartoszewski. Chcem poďakovať aj slovenským spoluorganizátorom 
tohto podujatia, zameraného na rozvoj duchovného bohatstva, porozumenia 
a spolupráce v Európe“ - uviedol prezident SR Ivan Gašparovič po tom, ako 
profesorovi Bartoszewskému odovzdal v historických priestoroch Bratislavského 
hradu Medzinárodnú cenu sv. Vojtecha.  Text a foto: Peter Kresánek

T Sieň ústavy Bratislavského hradu: prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič slávnostne
odovzdáva Medzinárodnú cenu sv. Vojtecha 
profesorovi Władysławovi Bartoszewskému. 

T Spoločná snímka účastníkov udeľovania ceny sv. Vojtecha - zľava: 
fi nančný riaditeľ DCAS Mike Nolte, spolkový kancelár Helmut Kohl, za 
ktorého pôsobenia padla železná opona a zjednotilo sa Nemecko, členka 
kuratória Nadácie sv. Vojtecha právnička Jutta Walter, riaditeľka a členka 
vedenia pražskej pobočky Commerzbank, profesor Władysław Bartoszewski 
a člen predstavenstva Nadácie sv. Vojtecha právnik Dieter Gobbers.

D Generálny riaditeľ DCAS 
Andrej Glatz sa počas poduja-
tia pozhováral aj s arcibisku-
pom Jánom Sokolom. Upros-
tred snímky: akademik Milan 
Čič a predseda KDH poslanec 
NR SR Pavol Hrušovský.
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 Wealthcare
Starostlivosť o klientov v oblasti 

komplexnej správy majetku 

považujeme za kľúčovú. 

Každý wealth manager sa stará 

o limitovaný počet klientov 

a je im k dispozícii podľa želania. 

Nikdy nezabúdame na tradičné 

hodnoty: stretnutie medzi 

štyrmi očami, osobný kontakt 

a partnerstvo založené 

na vzájomnej dôvere 

a transparentnosti.
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TECHNIKA

Digitálny svet dokáže oživiť filmové dinosaury či mimozemských 
útočníkov. Prečo by sa nedalo v počítači stvoriť dokonalé virtuálne auto?

Text: Martin Kasarda Foto: archív

Céčko z počítača  

Hoci sú výrobcovia automobilov 
  neraz na špici priemyselného 

vývoja a digitálne technológie sa 
v dizajnérstve a inžinierstve použí-
vajú už roky, predsa len nájdete vo 
vývojárskych strediskách množstvo 
modelov stvorených z dreva či 
laminátu, alebo súčiastok odliatych 
a vyfrézovaných rukami šikovných 
remeselníkov. Vývojári postupne 
dolaďujú jednotlivé súčiastky 
k dokonalosti, pripravujú prototypy, 

neraz funkčné a futuristické. 
A po mnohých skúškach 
na testovacích okruhoch, 
v aerodynamických tune-

loch a v bežnej premávke nakoniec 
odmávnu štart výroby.

Inžinieri v Mercedese na to však 
pri vývoji nového modelu triedy 
C išli inak. Ak je možné stvoriť 
digitálne čokoľvek tak, aby to zodpo-
vedalo fyzike reálneho sveta, prečo 
by vlastne nestvorili auto v počítači? 
Celé. Nielen dizajn, nielen schému 
fungovania motora, nielen elektroin-
štalačný manuál, ale funkčný model, 
ktorý by sa správal ako skutočné 
auto? Samozrejme, dokonalý proto-
typ by ste do obyčajného počítača 
len tak nevopchali. Výsledný digitál-
ny virtuálny prototyp mal totiž 
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2,13 terabytov. Už samotné výpočto-
vé stredisko, ktoré muselo vedieť 
pracovať s takýmto objemom dát, je 
vývojársky kúsok. Ale virtuálne auto 
jazdilo, reagovalo na podnety, menilo 
svoje charakteristiky za simulova-
ných podmienok. Od vstrekovania 
paliva až po výfukové plyny, od 
tlmičov po aerodynamiku, počítač 
dokázal simulovať veľmi vierohodne 
správanie sa vozidla ako celku.

Pomocou počítačových simulácií 
sa tak podarilo definovať, otestovať 
a doladiť najdôležitejšie vlastnosti 
limuzíny triedy C už vo veľmi ranej 
vývojovej fáze. Inžinieri si vlastne 

uľahčili prácu, pretože prvé reálne 
pojazdné prototypy sa vďaka počíta-
čom dostali do podoby veľmi blízkej 
výslednému modelu. Simulácie 
umožnili nastaviť veľmi presne po-
žadované jazdné vlastnosti – súhru 
aerodynamiky, práce podvozka, 
karosérie, tlmičov, ale aj otázky 
bezpečnosti pasažierov i ochranu 
pri zrážke. 

Vývojové stredisko veľmi ocenilo 
digitálny prototyp pri práci na hos-
podárení s energiou, na práci pri 
projektovaní klimatizácie či správaní 
sa vozidla pri rôznych úrovniach 
vibrácií a valivého odporu.

T Ako bude prúdiť vzduch pod podvozkom?

R Digitálne auto fungovalo do najmenších podrobností.
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Digitálny prototyp podľa štatistík 
ušetril aspoň dve tisícky testovacích 
jázd, simuloval vyše 1,5-tisíca skúšok 
vyhýbania, slalomov či brzdných 
manévrov, a to všetko v reálnom čase. 
Moderné skúšobne Ride-Simulator 
v sindelfingenskom technologickom 
centre Mercedes-Benz navyše umož-
nili i subjektívne zažiť jazdné vlast-
nosti limuzíny na povrchoch vozoviek 
prevzatých z reálnych testovacích 
okruhov. 

Samozrejme, digitálny virtuálny 
svet je dnes plný efektov a nádher-
ných klamaní zmyslov. Vývojárske 
stredisko stvorilo aj trojrozmerný 
hologram triedy C, ktorým sa dajú 
simulovať rôzne jazdné a aerodyna-
mické vlastnosti, dokáže sa „vyzliecť“ 
a ukázať prácu techniky a slúži ako 
efektná ukážka toho, ako vlastne 
virtuálna trieda C zbierala skúsenosti 
v drsnom prostredí digitálneho matri-
xu. Našťastie, Mercedes–Benz triedy C 

nezostal uväznený v digitálnej sieti 
a my si dnes môžeme vychutnávať 
bezstarostnú jazdu s touto vskutku 
filmovou hviezdou.

Digitálny prototyp podľa štatistík ušetril 
aspoň dve tisícky testovacích jázd.

T Mercedes-Benz simuloval 
aj testy bezpečnosti.

TT Auto, ako ho vlastne nikto 
nemôže v skutočnosti rozobrať.
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VISA Platinum
   vaša prestížna    
    vizitka
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S novou exkluzívnou kreditnou 
 kartou VISA Platinum od Tatra 

banky môžete teraz svoju prestíž 
podčiarknuť jedinečným spôsobom. 
Ak túžite po skutočnej originalite, 
s kreditnou kartou VISA Platinum ju 
môžete získať. 

Visa Platinum sa prispôsobí 
aj neskromným požiadavkám 
majiteľa

Kreditná karta so štýlovým 
dizajnom, určená predovšetkým 
významným klientom Tatra banky, 
je zárukou nezameniteľnej prestíže 
na celom svete a istoty, že v každej 
situácii má jej držiteľ neobmedzený 
prístup k peniazom. Nadštandardný 
limit karty, ktorý začína na úrovni 
400.000 Sk vám umožňuje zaplatiť 
aj za švajčiarske hodinky, luxusný 
šperk alebo nový doplnok do bytu, 
či auta. Minuté finančné prostriedky 
môžete používať až 51 dní bezúroč-
ne. Ani výber až 100 tisíc korún 
v hotovosti pre vás už nebude viac 
problém. Splatenie minutej sumy si 
môžete rozložiť aj na dlhšie obdobie, 
vtedy vám ju banka bude úročiť 
výhodnou sadzbou 9,9 % p.a.

Exkluzívne výhody 
na nezaplatenie 
VISA Platinum vám navyše prináša aj 
členstvo vo vybraných kluboch, ktoré 
získate automaticky. Cestovatelia 
a biznismeni ocenia členstvo 
v Priority Pass, ktoré otvára dvere do 
takmer 500 VIP letiskových salónikov 
na celom svete a členstvo v Priority 
Traveller. To prináša množstvo 
výhod v luxusných hoteloch, známych 
požičovniach automobilov a systém 
ochrany batožiny. Na svoje si prídu 

aj milovníci golfu so zľavami do 50 % 
vo viac ako 250 golfových kluboch 
a asistenčným servisom pri rezervácii 
golfových kurzov. Ďalšie špeciálne 
výhody sú pripravené v prestížnom 
VISA Platinum Club, vo forme výhod 
a zliav garantovaných spoločnosťou 
VISA v renomovaných hoteloch, 
golfových ihriskách, leteckých spoloč-
nostiach, luxusných obchodoch, jach-
társkych a golfových kluboch. V cene 
karty VISA Platinum je zahrnuté aj 
cestovné poistenie do zahraničia 
s vysokým poistným krytím. Golfoví 
nadšenci môžu požiadať aj o golfové 
pripoistenie za atraktívny poplatok. 

Vďaka vernostnému programu 
môžete po dosiahnutí stanovenej 
sumy nákupov platených kartou 
používať vašu kartu a všetky výhody 
s ňou spojené celkom zadarmo.

Bezpečnosť a kontrola 
na prvom mieste
Kreditná karta VISA Platinum je 
vybavená modernou technológiou 
Chip & PIN, ktorá zaručuje najvyššiu 
bezpečnosť pri používaní karty. 
Bezpečnosť platobných kariet Tatra 
banka chráni aj monitorovaním 
transakcií. Samozrejmosťou sú 
bezplatné služby b-mail a Internet 
banking, ktoré kdekoľvek na svete 
zabezpečia prehľad o transakciách 
realizovaných vašou kartou formou 
sms alebo e-mailovej správy a poskyt-
nú aj aktuálnu informáciu o zostatku, 
ktorý môžete v danom období ešte 
kartou čerpať. 

Novú VISA Platinum môžete získať 
len v Tatra banke, ktorá ako jediná 
prináša na náš trh túto výnimočnú 
platinovú kartu. Pl
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TECHNIKA

Technologická perfekcia automobilov Mercedes je prísne strážená 
vývojovým oddelením. Vďaka nemu sa každý rok upravuje technika 
automobilov na aktuálnu špičkovú úroveň.

Text: Majo Bóna Foto: archív

Dokonalosť detailov  

Elegantný dizajn sa v prípade 
najstaršej automobilky zásadne 

snúbi s najmodernejšími výdobytka-
mi techniky. Etalónom dokonalosti je 
už vyše štyridsať rokov vlajková loď 
značky - Mercedes triedy S. Na nad-
chádzajúci modelový rok si obliekla 
trieda S zopár zmien...

Automobilka postupne pristu-
puje k odlíšeniu maximalistického 
modelu s dvanásťvalcovým motorom. 
Špičkovú motorizáciu reprezentuje 
predovšetkým bohatšia aplikácia 
chrómu. Chrómované prvky poctili 
vstupné otvory pre chladiaci vzduch 
v nárazníku, zmenil sa aj tvar 
sedemlúčových osemnásťpalcových 
diskov s integrovanou drážkou. 
Prepracovanými sú aj koncovky 
výfuku. Jemne spracovaná koža 
v individuálnom dizajnérskom pre-

vedení je nositeľom emblému V12. 
Starostlivosť o detail dokazuje aj 
čalúnenie strechy z alcantary fareb-
ne zladené s farbou interiéru, vkusne 
doplnené drevenými intarziami. 
Aristokratické úlohy plnia maličkos-
ti, akými sú ozdobná lišta na dverách 
alebo pochrómovaná lišta batožino-
vého priestoru. 

Zmeny sa dotkli aj športovej ver-
zie AMG. Tá sa odlíšila špeciálnym 
kosoštvorcovým vzhľadom koženého 
poťahu a obkladmi z topoľového 
dreva. Poslednou novinkou je model 
S350 4Matic vstupná motorizácia 
verzií s pohonom všetkých 4 kolies. 
Línia technologického vybavenia 
zaznamenala novinky v podobe auto-
matickej deaktivácie aktívneho tem-
pomatu DISTRONIC PLUS v blízkosti 
vysokovýkonných radarových staníc, 

ktoré by mohol svojou činnosťou 
rušiť. Výroba odporúča kombináciu 
systému aktívneho tempomatu 
s navigačným systémom COMAND 
APS. Novinkou tohto systému je aj 
jednoduché privolanie technickej 
pomoci prostredníctvom tlačidla 
Service Call. Cúvacia kamera posky-
tuje iba pohľad v zadnej časti auta. 
Audiosystém ponúka sériovo audio-
výstup AUX. Rozpoznávanie umiest-
nenia detskej sedačky je samozrej-
mosťou. Identické novinky ponúka 
aj luxusné kupé CL. Novinkou je aj 
zahrnutie paketu spolu s parkovacím 
asistentom a systémom eliminácie 
mŕtveho uhla. 

Do priazne zákazníkov vstupuje 
aktuálny modelový ročník triedy R 
s atraktívnym AMG paketom. Vzrás-
tol aj minimálny rozmer pneumatík, 
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šesťvalcové modely majú minimálne 
18“ kolesá, osemvalcové verzie identi-
fikujete podľa 19“ kolies. Osemvalcová 
motorizácia R500 4Matic má zvýšený 
objem na 5,5 litra a maximálny výkon 
388 koní (285 kW). Novinkou je zave-
denie verzií s pohonom zadných kolies. 
Verzie R 280, R 350 a R 280 CDI si 
zákazníci môžu objednať aj v kom-
binácii so zadným pohonom. Dvojica 
samostatných sedadiel v druhom 
rade sa presunula na pole voliteľného 
vybavenia. V sériovom vyhotovení 
ju nahradila trojica samostatných 
sedadiel. Novým štandardom triedy R 
je klasické pruženie prostredníctvom 
tlmičov a pružín. Na požiadanie je 
možné objednať si aktívne pruženie 
AIRMATIC na obe nápravy. Pre 
7-miestnu verziu je štandardom 
vzduchové pruženie zadnej nápravy. 

Trieda ML uvádza mnoho technických 
detailov. Drobnosť, ktorá poteší, je 
automatické vypínanie svetiel v prípa-
de vytiahnutia kľúča zo spínacej skrin-
ky. Vodiči ocenia sériovo montované 
tlačidlá manuálneho radenia rýchlostí 
na volante. Pri vypnutom zapaľovaní 
systém automaticky preradí do neu-
trálu, v prípade, že sa vodič rozhodne 
opustiť vozidlo a otvorí dvere, automat 
zaradí parkovací mód. Zoznam zmien 
v interiéri obohatili aj zlepšené odkla-
dacie priestory. Verzie ML 500 a ML 
420 CDI sú štandardne obuté do 19“ 
pneumatík. Zväčšený priemer diskov 
umožnil aj montáž výkonnejšej brzdo-
vej sústavy. Obe špičkové motorizácie 
sa odlišujú aj bohatšou aplikáciou 
hliníkových prvkov a sériovo mon-
tovaným adaptívnym vzduchovým 
podvozkom AIRMATIC. Zoznam 

motorizácií obohatila aj nová verzia 
ML 500 4Matic s maximálnym výko-
nom 388 koní a zrýchlením na úrovni 
„športiakov“ – pod hranicou šesť 
sekúnd. Zoznam technických zmien 
ostatných modelov zahŕňa nový dizajn 
hliníkových diskov, audiotechnika je 
po novom vyzbrojená prakticky v kaž-
dom modeli analógovými konektormi 
AUX. V tomto modelovom roku možno 
aj najmenšie modely vrátane tried A, 
B vyzbrojiť bixenónovou technikou. 
Masívna trieda G má po novom aj 
aktívne svetlomety s presvetľovaním 
zákrut. Športové kupé CLK ponúka ako 
opciu Športpaket. Ten vychádza z ver-
zie vybavenie AVANTGARDE a zahŕňa 
atraktívnejší dizajn. Športovejší pred-
ný a zadný nárazník. Súčasťou paketu 
sú aj 18“ šesťlúčové disky a bixenóno-
vé svetlomety. 

T CLK
T R

T CL
T ML
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Mercedes-Benz SLR McLaren, stelesňujúci najvyspelejšiu techniku, technológiu 
a materiály, doposiaľ využívané len v leteckej a vesmírnej výrobe či ojedinele 
v pretekárskych špeciáloch, bude klientom ponúkaný aj ako roadster. 

Text: SCG Foto: archív

Zmyselná ofenzíva 

Už v septembri tohto roku opustí 
brány britského Wokingu, v kto-

rom sa nachádzajú dielne McLaren, 
prvý kus superšportového vozidla s 
päťstupňovou automatickou prevodov-
kou AMG Speedshift R, poháňaného 
kompresorovým motorom AMG V8 s 
výkonom 460 kW/626 k, ktorý z nuly 
na 100 km/h zrýchli za 3,8 sekundy, 
pričom dokáže dosiahnuť maximálnu 
rýchlosť až 332 km/h! Podobne ako 
automobily formuly 1 je aj SLR vyrobe-
ný z materiálov na báze karbónových 
vlákien (CFK), čo mu spolu s podvoz-

kom, tiež pochádzajúcim z pretekár-
skeho športu, umožňuje dosiahnuť 
vysokú mieru bezpečnosti a špičkové 
jazdné vlastnosti. Typické štýlové 
prvky, akými sú napr. šípovitá predná 
časť „strieborného šípu“ formuly 1 
vytvárajú optické prepojenie s prete-
kárskym automobilom tímu Vodafone-
McLaren-Mercedes. Päťdesiate roky 
zase „prežili“ v podobe výrazných 
bočných „žraločích“ rebier (žiabrov), 
postranných výfukov (sidepipes) za 
prednými kolesami a doširoka sa otvá-
rajúcimi krídlovými dverami.  

Komfort
Komfortne otvorené dvojmiestne 

vozidlo so sklápateľnou skladacou 
strechou využíva aerodynamický kon-
cept, známy z už dodávanej verzie SLR 
kupé s brzdnou klapkou (airbrake), 
integrovanou v kapote kufra a difúzo-
rom v zadnom nárazníku, slúžiacim 
na zvýšenie podtlaku v oblasti zadnej 
nápravy. A propos, sklápateľná stre-
cha... Tá sa úplne harmonicky vnára 
do plynulých línií vozidla, pričom jej 
otváranie a zatváranie je poloautoma-
tické a trvá menej ako desať sekúnd! 
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Je vyrobená z nového tkaninového 
materiálu odolného voči akémukoľvek 
počasiu, ale aj vhodného na vysoké 
rýchlosti (pri rýchlosti 332 km/h 
dosahuje automobil rovnaké jazdné 
vlastnosti ako kupé). Vďaka priaznivej 
aeroakustike pri jazde s otvorenou 
strechou je konverzácia cestujúcich 
možná ešte aj pri rýchlostiach vysoko 
nad 200 km/h!

Exkluzivita
Do exkluzívnej sériovej výbavy 

patria okrem iného anilínovou usňou 

potiahnuté karbónové anatomické 
sedadlá, ktoré sa dajú na strane vodiča 
i spolujazdca individuálne prispôsobiť 
vďaka rôznym sedacím vankúšom 
(sitzpads), dvojzónová automatická kli-
matizácia, kvalitný prémiový zvukový 
systém BOSE, multifunkčný športový 
volant s páčkami radenia, ako i navi-
gačný systém s integrovaným rádiom 
a prehrávačom CD.

Bezpečnosť
Maximálnu bezpečnosť a pohodovú 

jazdu zabezpečujú tejto legende jedi-

nečné karbónové deformovateľné štruk-
túry, oceľou vystužené predné stĺpiky 
karosérie, ako aj dva pevné oblúky na 
ochranu pri prevrátení vozidla. K tomu 
je potrebné prirátať adaptívne airbagy, 
airbagy na ochranu kolien a bočné air-
bagy, ako i predpínače bezpečnostných 
pásov a kontrolný systém na sledovanie 
tlaku v pneumatikách.

Jednoducho povedané – nový road-
ster Mercedes Benz SLR McLaren nie 
je len vyjadrením naturelu jeho maji-
teľa, ale aj zmyselná ofenzíva dnes už 
vyše päťdesiatročnej legendy... 

D Jazdné vlastnosti roadstera sa 
ani pri rýchlosti 332 km/h ničím nelíšia 
od modelu kupé.

R Bočné ,,žraločie“ rebrá, postranné 
výfuky za prednými kolesami a krídlové 
otváranie dverí pripomínajú predchodcu 
spred 5O rokov...
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REPORTÁŽ

Len málo značiek na svete premení svoje vlastné meno na všeobecné 
pomenovanie. Dnes  behá po svete množstvo džípov, ktoré vyrábajú 
rôzne firmy, ale naozajstný Jeep je len jeden.

Text a foto: Martin Kasarda
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„Nebláznite, chlapi, tam nemô-
žete vyjsť,“ varoval nás náš 

sprievodca, keď sme stáli pred riad-
ne príkrym kopcom nad pastierskou 
chatou. Keď sme nechceli ustúpiť 
a tvrdili, že pre Jeep Wrangler to 
bude hračka, z auta vystúpil: „Ja 
sa nenechám prevrátiť!“ Potom sa 
len prizeral, ako sa Jeep posúva 
pokojným tempom do strminy, akoby 
to bolo jeho prirodzené prostredie, 
akoby vyrastal s kamzíkmi na 
kamenistých holiach a preháňal sa s 
vysokou pomedzi pováľané stromy. 
Nie, neboli sme na žiadnej umelej 
ceste, ale vo výškach okolo tisíc 
metrov v horách Spišsko-gemerského 
krasu, na druhej strane cesty od 
Slovenského raja a s výhľadom na 
nízkotatranskú Kráľovu hoľu. Práve 
tu, na miestach, kde skutočné vlky 
dávajú dobrú noc, sme predstavili 
najnovší model z dielne značky 
Jeep, naozajstný off-road, ktorého 
prapredok Willys stál pri zrode 
terénnych áut. Nový Jeep Wrangler 

po klzkých, kamenistých a blatistých 
slovenských kopcoch ukázal, ako sa 
správa skutočný horský vodca.

Legenda
Wrangler je chlapík, ktorý sa stará o 
divoké kone. Preto sme pre slovenskú 
prezentáciu tohto modelu zvolili kraj, 
odkiaľ pochádzajú tvrdé a pracovité 
kone, pôvodne hucule, ktoré sa skrí-
žili s ďalšími statnými plemenami, 
aby vzniklo samostatné a odolné 
plemeno Norik muránsky. Žrebčín v 
Dobšinej a slávny chov na Muránskej 
planine robia slovenskému koniar-
stvu dobré meno. A chlapi od koní, 
po americky wrangleri, to sú drsní a 
správni znalci sto rôznych spôsobov 
prežitia v divočine. Za štart nášho 
putovania horami sme si zvolili 
Ranč pod Ostrou skalou neďaleko 
Dobšinskej ľadovej jaskyne. Stal sa 
pre Jeep tou správnou základňou. 
Okrem Wranglerov privítal ranč aj 
veliteľské vozidlá Jeep Commander. 
Pre niekoho prekvapujúco, pre nás 

samozrejme – hoci Commander 
pôsobí zvnútra ako obývačka v jachte 
a nie ako drsné auto – sa veliteľské 
vozidlá hravo štverali do kopcov. Sú 
predsa z rodiny s hrdým menom Jeep.

Nemožné? Neexistuje
Trestník, Kozovec, Čuntava, 
Ondrejisko, Lániho huta. To nie sú 
žiadne zaklínadlá, ale názvy strání 
a lesov, cez ktoré sme sa s Jeepom 
vybrali. Horské cesty k pastvinám 
rýchlo vystriedali drsné prejazdy, 
po ktorých sa odvážia len ťažké lesné 
mechanizmy. „Tadiaľ neprejdeme, 
to nie je možné,“ bola najčastejšia 
veta, keď sa pred Wranglermi zjavilo 
uprostred hustého lesa rúbanisko. 
„Nasledujte ma a sledujte pokyny 
navigátora,“ ozvalo sa z veliteľského 
voza vo vysielačkách. „So zapnutou 
redukciou, pomaly, sledujte najmä 
brvná a kamene.“ Strohé príkazy, 
smerovanie po centimetroch. „To nie 
je možné,“ zahlásil ktosi z novinárov, 
keď sa pozrel na trasu za sebou. 
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„Veď tadiaľ sa nedá pešo prejsť! Asi 
si to kúpim namiesto vybramiek...“
Jeep Wrangler čakali aj ďalšie 
skúšky. Pohyb po klzkom, vlhkom 
povrchu, v bahne, či cesta po 
strmom úbočí korytom potoka. 
Práve na tomto mieste sa Wrangleri 
predvádzajú – s jedným kolesom 
vo vzduchu sa pomaly posúva na 
vyvrátený peň, na inom mieste 
zasa nápravy vyzerajú ako bábika, 
ktorej neposlušné dieťa vykĺbilo 
všetky končatiny. Neveriacke 
pohľady sa pomaly, ale isto menia 
na presvedčenie, že Wrangler je viac 
než len drsný chlapík. Je to akrobat 
v divočine, tvrdohlavý bojovník, pre 
ktorého slovo nemožné má hodnotu 
akurát tak kobylinca. Je to predsa 
krotiteľ divokých koní.

Dobrodruh
Jeep dal svetu auto, ktoré objavíte 
v mnohých filmoch o vojnových 
konfliktoch z polovice minulého 

storočia. Jeep Willys, pôvodom 
vojenské auto určené do náročného 
terénu, prišiel na svet pred 65 rokmi. 
A bol to ten Jeep, podľa ktorého 
sa terénne autá volajú džípy. Jeho 
skvelú priechodnosť terénom si 
obľúbili nielen vojaci, ale aj lovci v 
buši, záchranári, strážcovia lesov či 
wrangleri, teda ľudia kontrolujúci 
svoje stáda koní na šírych pláňach. 
Jeho nástupca Wrangler je na svete 
už tiež pekných pár rôčkov a patrí 
k ikonám naozajstného putovania 
drsnou prírodou. Najnovšia gene-
rácia prichádza na naše trhy práve 
teraz a v ponuke má aj jednu tabu 
búrajúcu novinku. Po prvý raz má 
totiž Jeep Wrangler štvoro dverí! Táto 
„rodinná“ verzia Jeepu Wrangler má 
o pol metra dlhší rázvor a rovnako 
o pol metra narástla celková dĺžka 
vozidla. Úmerne k tomu narástol 
aj priestor pre zadných pasažierov 
i batožinu. V top výbave Rubicon 
je Wrangler skladačka: môžete mu 

odobrať strechu len nad vodičmi, 
urobiť si z auta úplný kabriolet, 
natiahnuť plátno, či dokonca 
odmontovať všetky dvere a sklopiť 
čelné sklo. Jeep však nerobia Jeepom 
len tieto dizajnové hračky, ale najmä 
odolná technika do terénu. Auto je 
zariadené aj v interiéri maximálne 
účelne a prakticky, dokonca sa dá 
bez problémov vystriekať vodou aj 
zvnútra, aj poťahy sú vodovzdorné.

Veliteľ
Wrangler nás viezol nádhernou 
slovenskou prírodou s odhodlaním 
a suverenitou dravca. Počas celej 
cesty kolónu krátkych i dlhých 
Wranglerov sprevádzali drsnými 
cestami aj odolné vozidlá Jeep 
Commander. Len výnimočne sa 
odpojili pri prekonávaní najťažších 
prekážok – predsa len ich svetlá 
výška je po nejaký ten centimetrík 
nižšia. Zato ich ťah je priam buldo-
dží. Permanentný náhon na všetky 

 T Nie, tie nápravy naozaj nie sú zlomené... to len elektricky odpojiteľný predný 
skrutný stabilizátor zlepšuje kríženie nového Wranglera Rubicon až o 30 %.    
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štyri kolesá s excelentným systémom 
QuadraDrive druhej generácie rozde-
ľoval silu na tú nápravu, ba dokonca 
na to koleso, kde sa vozidlo vedelo 
najlepšie zaprieť. QuadraDrive totiž 
umožňuje preniesť až 100 % výkonu 
na jedno koleso. To robí z Commandera 
veliteľa, ktorý si s terénom poradí 
s ukážkovou odvahou a nestratí pritom 
nič zo svojej elegancie. Napriek tomu, 
že sme nemali obuté žiadne terénne 
špeciály, auto neváhalo driapať sa spo-
lu so stádom Wranglerov za chrbtom.

Nostalgia divokého západu
Na okraji raja, toho Slovenského, sa 
Jeep Wrangler cítil ako doma. Možno 
to spôsobili kone, ktoré sa preháňajú 
po stráňach neďalekej Muránskej 
planiny. Alebo dobrá atmosféra, ktorá 
pri celom dvojdňovom preháňaní 
sa po náročnom teréne vládla. Za 
adrenalínovými zážitkami z naozaj 
kvalitnej jazdy skutočne netreba 
chodiť do exotických končín sveta. 
Slovenské hory zasa raz presvedčili, 
že vedia byť náročnou prekážkou. 

Takou, s ktorou sa zdatný dobrodruh 
rád popasuje. Keď sme večer sedeli 
v drevom voňajúcom zrube na ranči 
medzi lasom, konskými postrojmi 
a klobúkmi a k dobrej nálade nám na 
gitare hral veľký fanúšik Jeepu Peťo 
Cmorik, dostavila sa aj správna nostal-
gia za divokým západom, ktorý vonia 
koňmi, dobrodružstvom a dobrými 
chutnými steakmi. A pred rančom 
spokojne odfukovali oddychujúce 
kone pod kapotou s nápisom Jeep. 

24 25

 T Rubicon hravo zvládne vodu, bez úpravy do hĺbky pol metra.

R Desať Jeepov v raji. Slovenskom.

 T Úskalia horského potoka a strmého stúpania 
- prirodzené podmienky pre nový Wrangler.     

 



 

 D Pamätný 
 symbol  víťazstva.

R Nový Jeep Wrangler Unlimited – vozidlo 
pýšiace sa svetovým výškovým rekordom. 

Jeep v Guinnessovej 
knihe rekordov
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REKORD

Vozidlo Jeep Wrangler Unlimited dosiahol tento rok nový svetový 
rekord v nadmorskej výške, do ktorej sa dostalo štvorkolesové 
vozidlo. Potvrdila to oficiálne aj Guinnessova spoločnosť. 

Text: Peter Kresánek Foto: archív

Dva automobily Jeep Wrangler 
Unlimited prišli až k okraju 

sopky Ojos del Salado v čilských 
Andách, pričom dosiahli nadmorskú 
výšku 6 646 metrov. Obe vozidlá so 
štandardnou výbavou, boli vybavené 
technológiou elektronického merania 
výšky a navijakmi. Poháňali ich šesť-
valcové motory 3,8 l s pneumatikami 
Goodyear MT/R. Päťdňovú jazdu s Jeep-
mi absolvoval nemecký tím Mattiasa 
Jeschkeho. Sprevádzaní víchricou so 
silou orkánu, teplotami dosahujúcimi 
mínus 30 stupňov Celzia a riedkym 
vzduchom vo veľkej nadmorskej výš-
ke, prekonali vozidlá Jeep Wrangler 
Unlimited nielen zradné ľadovce, 
zvetrané skalnaté zrázy, ale aj sopečný 
piesok, čo len potvrdilo vysokú kvalitu 
ich hnacích agregátov, podvozkov i vo-
zidiel ako takých. Nový štvordverový 
Jeep Wrangler Unlimited s otvorenou 
konštrukciu, poskytujúci viac pohod-

lia, priestoru a flexibility, ponúka nie-
len miesto pre päť dospelých osôb, ale 
aj veľký batožinový priestor. Špičkové 
jazdné vlastnosti spája s praktickosťou 
každodennej prevádzky. Poháňať ho 
môže nový vznetový motor common-
rail s obsahom 2,8 l s turbodúchadlom, 
alebo nový benzínový šesťvalec s 3,8 l.

T V nadmorskej výške 6 646 metrov, ktorú oba Jeepy dosiahli, postavili ich posádky do-
pravnú značku s nápisom: „Parkovisko len pre Jeepy. Iné vozidlá sa sem aj tak nedostanú.“
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Dovolenkoví
   pomocníci
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T Foťte a filmujte v NAJ kvalite
Kvalitne fotiť a filmovať na dovolenke môžete aj „mini“ zariadeniami. 

Sony Cyber-shot T100 v tenkom tele skrýva technológie zo zrkadloviek, 
5x optický zoom a  8-megapixlové rozlíšenie. T100 rozpoznáva tváre 
a „blýska“ tak, aby boli ideálne osvetlené. Výborná je možnosť vidieť fotky 
v plnej kvalite aj na veľkej obrazovke televízora vďaka HD rozlíšeniu. 

Sony HDR-SR7 je najmenšia AVCHD kamera so 60 GB harddiskom pre 
22 hodín videa v špičkovej high-definition kvalite. Vďaka harddisku vám 
neujde záber (netreba meniť kazetku) a zároveň máte kopec miesta na
fotky v rozlíšení 6 MPx. Áno, kamera fotí vo vysokej kvalite, a to aj 
súbežne s filmovaním. 

T Volajte ma Pán Dokonalý 
Zabudnite pri šoférovaní na handsfree, je tu niečo lepšie: 

dokonalé autorádio Sony MEX-BT5000! Vďaka bluetooth, citlivé-
mu mikrofónu, pamäti na 50 kontaktov a hlasovému vytáčaniu 
telefonujete bez toho, aby ste sa dotkli telefónu. Cez bluetooth 
si tiež môžete pustiť hudbu z Walkmana či mobilu v plnej stereo 
kvalite. Proste rýchlo a pohodlne.

D Televízor na cesty
Video Walkman Sony NW-A800 prehráva okrem hudby aj 
video, filmy či fotky. V tenkom tele skrýva 5cm obrazovku 
s technológiou BRAVIA z veľkých televízorov. Walkman 
v čiernej, ružovej alebo bielej farbe v kapacite od 2 do 8 GB 
vás na cestách zaručene zabaví.

E Oddych doma v obývačke?
Aj oddych pri televízore s nohami „hore“ má svoje čaro.  So sériou 

Sony BRAVIA D3000 zažijete viac farieb a vďaka dynamickému 
kontrastu 8000:1 a technológii Motion +100 Hz aj ostrejší obraz 

s plynulými pohybmi. Skrátka, super zážitok. 

T Rádio do divočiny
Ideálny spoločník do divočiny je prenosné rádio ICF-B01. 

Odoláva vode, nepotrebuje batérie a zároveň vám posvieti na 
cestu. Stačí 60 sekúnd točiť „kľukou“ a máte „šťavu“ na 60 minút 
rádia či 15 minút svetla. 

www.sony.sk



Cieľ ,,hviezdy“-
   šesť hviezdičiek 
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BEZPEČNOSŤ

Každá automobilka robí pre bezpečnosť svojich modelov maximum. 
Mercedes-Benz však robí ešte viac. 

Text: Peter Varga  Foto: archív

Bezpečnosť – aktívna aj pasívna 
– je pri vývoji každého nového 

Mercedesu prioritou, pri ktorej ne-
existujú žiadne kompromisy, žiadne 
šetrenia. Dopracovať sa ku konečnému 
výsledku nebýva jednoduché, čoho dô-
kazom je aj fakt, že v tíme, ktorý sa za-
oberá bezpečnosťou vozidiel, pracujú 
nielen inžinieri, ale aj lekári. Práve ich 
pripomienky sú často neoceniteľné.

Reálne nehody ako podklad

Prvý krok má na starosti výpočtová 
technika, pomocou ktorej sa vytvorí 
model bezpečnostnej štruktúry vozidla 
a simulujú sa nárazy rôznych smerov 
a  intenzity. Podkladom pre počítačové 
návrhy sú údaje reálnych dopravných 
nehôd. Mercedes, ako líder v bezpeč-
nosti automobilov, už od roku 1969 
systematicky zbiera údaje z doprav-
ných nehôd a následne ich analyzuje, 
pričom ich doposiaľ zdokumentoval 
a zanalyzoval už vyše 3 500. 

Vždy niečo navyše

Počítačová simulácia – akokoľvek 
blízka realite – je jedna vec, skutočné 
správanie sa vozidla pri havárii vec 
druhá. Aj z tohto dôvodu sú neodmys-
liteľnou súčasťou vývoja nárazové 
deštrukčné skúšky – tzv. crash-testy. 
Aj v tejto oblasti je Mercedes svetovou 
jednotkou. Za meradlo bezpečnosti sa 
v Európe považujú výsledky crash-tes-
tov Euro NCAP. Pri nich sa vykonajú 
tri druhy nárazových skúšok: čelný 
náraz do deformovateľnej bariéry so 
40 % prekrytím v rýchlosti 64 km/h, 
bočný náraz (pod uhlom 90°) deformo-
vateľnej bariéry do vozidla v rýchlosti 
50 km/h a bočný náraz (pod uhlom 
90°) pevného stĺpa v rýchlosti 29 
km/h. V celosvetovom meradle sa 
na hodnotenie bezpečnosti vozidiel 
využívajú aj ďalšie crash-testy: náraz 
vyosenej deformovateľnej bariéry zbo-
ku v rýchlosti 62 km/h, čelný náraz 
vozidla so 100 % prekrytím do pevnej 

bariéry v rýchlosti 56 km/h. Zo zákona 
však výrobcovia musia dokladovať 
výsledky z omnoho viac druhov crash-
testov. Medzi nimi sú napríklad čelný 
náraz vozidla do pevnej bariéry pod 
uhlom +/-30°, náraz pevného telesa 
na strechu, náraz pevnej alebo defor-
movateľnej bariéry do vozidla zozadu 
s úplným alebo čiastočným prekrytím. 

Pre Mercedes však ani to nestačí  
Aby dosiahol najvyššiu možnú mieru 
bezpečnosti, vykonáva ďalšie typy 
čelných nárazov v rôznej rýchlosti 
s rôznym charakterom bariéry, bočné 
crash-testy, nárazy zozadu, ale aj pád 
na strechu, náraz na strechu či pre-
vrátenie vozidla. Spolu až 35 rôznych 
crash-testov! Kým je doposiaľ v hodno-
tení Euro NCAP maximálny počet päť 
hviezdičiek, očakáva sa, že v oblasti 
ochrany posádky pribudne ďalšia - za 
ochranu hlavy pri náraze zozadu a tiež 
za elimináciu rizika podšmyknutia.  
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BEZPEČNOSŤ 

Konštruktéri jedného z najvýnimočnejších osobných automobilov na svete 
– Smart – posunuli latku tohto kultového mestského autíčka opäť o čosi vyššie. 
Najnovšia verzia Smart fortwo očarí každého milovníka a znalca áut nielen 
svojím pohodlím, agilitou, ale predovšetkým novými trendmi v oblasti ekológie 
a bezpečnosti.

Viac auta 
nepotrebujete... 

Text: SCG Foto: archív
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Hľadisko ekologickosti, ochrany 
  životného prostredia a čo naj-

menších vplyvov na globálne ekopro-
stredie sa zohľadňuje už pri samotnej 
výrobe nového Smart fortwo vo fran-
cúzskom Hambachu. Potvrdzuje to aj 
fakt, že na plastové panely karosérie 
Smart fortwo sa používajú výlučne 
vo vode rozpustné základné laky bez 
akýchkoľvek chemických prísad a roz-
púšťadiel. Vďaka tomu sa nafarbené 
panely karosérie v čiernej, bielej a žl-
tej farbe dajú na 100 percent znovu 
zužitkovať. A nielen to. Lakovanie bez-
pečnostného rámu tridion v čiernom 
a striebornom prevedení prebieha 
práškovacou metódou, pri ktorej sa 

nepoužívajú rozpúšťadlá. Novovyvinu-
té benzínové motory pre Smart fortwo 
na jednej strane dodajú Smartom vyšší 
výkon, na strane druhej sa normova-
ná spotreba benzínových variantov 
pohybuje len na úrovni 4,9 litra na 100 
kilometrov. Varianty Smartu fortwo 
coupé s výkonom 45 kW a 52 kW spot-
rebúvajú dokonca ešte menej. Normo-
vaná spotreba podľa cyklu NEFZ tu 
predstavuje iba 4,7 litra na 100 km! 
Závratne nízku spotrebu má nový die-
selový Smart fortwo cdi, ktorý nielenže 
spĺňa všetky európske emisné normy, 
ale vďaka normovanej spotrebe 3,4 
litra nafty na 100 km prináša najniž-
šiu spotrebu vo svojej triede. Vďaka 

emisiám CO
2
 na úrovni 90 gramov na 

kilometer sa stal nový Smart fortwo cdi 
autom s najnižšími emisiami CO

2
.

Dôraz na bezpečnosť
Vysoký dôraz na bezpečnosť 

Smartu, položený pred desiatimi 
rokmi pri prvej generácii tohto mest-
ského auta, konštruktéri posunuli do 
nových – ešte vyšších úrovní. Aby 
nový Smart fortwo vyhovel zvýšenej 
pasívnej bezpečnosti, absolvoval nielen 
skúšky a testy vyhovujúce normám 
EuroNCAP, či prísnym bezpečnostným 
nárokom skupiny Mercedes Car Group, 
ale podstúpil aj testy, na základe kto-
rých jeho bezpečnosť spĺňa aj americ-
ké predpisy v oblasti nárazových tes-
tov. Najvýraznejšie sa to prejavilo na 
úpravách prednej časti auta, ktoré boli 
reakciou na nové nariadenia v oblasti 
ochrany chodcov. Samozrejmosťou 
nového Smart fortwo sú bezpečnostný 
rám tridion, predné airbagy, bezpeč-
nostné pásy s napínačmi a obmedzo-
vačmi napínacej sily, bezpečnostné 
integrálne sedadlá, ESP, ABS a in-
tegrovaný asistent brzdenia.Výrobca 
okrem toho na želanie poskytuje aj 
novovyvinuté bočné airbagy typu 
head-thorax, ktoré v prípade bočného 
nárazu bezpečne chránia hlavu a hrud-
ník. Nový Smart fortwo je odrazom 
požiadaviek dnešnej doby na ekológiu 
a bezpečnosť. Nie náhodou. Je totiž 
určený všetkým, ktorí myslia moder-
ne, nezávisle, bez predsudkov, cítia 
sociálne a majú zmysel pre ekológiu, 
pričom demonštrujú, ako môže vyzerať 
dokonalá mestská mobilita súčasnosti, 
vyjadrená filozofiou: viac auta človek 
v meste naozaj nepotrebuje...  

T Počítačové simulácie výrazne po-
mohli pri vývoji bočných airbagov typu 
head-thorax aj pre nový Smart fortwo.
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HISTÓRIA AMG

Keď 1. júna 1967 založili Hans Werner Aufrecht a jeho partner Erhard Melcher 
spoločnosť s dvoma zamestnancami, s oficiálnym označením: ,,Inžinierska 
kancelária, konštrukcia a pokus o vývoj pretekárskych motorov“ a za sídlo 
svojej firmy si zvolili starý mlyn v Burgstalli (blízko Affalterbachu), málokto 
predpokladal, že po štyroch desaťročiach sa z tejto podnikateľskej vízie 
vyvinie spoločnosť pôsobiaca na celom svete... 

Text: SCG Foto: archív

AMG -
priekopník 
ušľachtilých vozidiel  
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Mimochodom, kto by hľadal 
za označením AMG niečo 

technicky závratné, bol by na omyle. 
Označenie vzniklo spojením začiatoč-
ných písmen priezvisk zakladateľov 
Aufrecht (A), Melcher (M) a Aufrech-
tovho rodiska Großaspach (G). Dnes 
po štyridsiatich rokoch má spoločnosť 
približne 750 zamestnancov, širokú 
paletu 18 modelov AMG, vysoký 
stupeň znalostí značky a zákazníkov 
po celom svete.  Spoločnosť sa už 
nevenuje len motoristickému športu 
a zušľachťovaniu vozidiel, ale posky-
tuje vysoko výkonné automobily, 
charakteristické svojou individualitou, 
dynamikou a exkluzivitou.

Hodnoty značky
Najdôležitejšou hodnotou značky 

Mercedes-AMG GmbH je individualita. 
Tá sa odráža predovšetkým vo vývoji 
a výrobe nových modelov. Každý 
vyrobený produkt s motormi V8 a V12 
je dokonale ušitý na mieru náročnej 
elite, pričom sa dodržiava tradičná 
výrobná filozofia „jeden človek - jeden 
motor“. AMG PERFORMANCE STUDIO 
vyrába exkluzívne malé série a rea-
lizuje aj najextravagantnejšie požia-
davky zákazníkov až po automobilové 
unikáty. S individualitou ide „ruka 
v ruke“ druhá hodnota značky - dyna-
mickosť. Nie náhodou – každé vyso-
ko-výkonné vozidlo AMG stelesňuje 
vynikajúci výkon motora i brzdového 
systému, jazdnú dynamiku, ktorú si 
možno vychutnať, dynamický dizajn 
a silný zážitok zo zvuku. Dnes, po šty-
roch desaťročiach rastu, k uvedeným 
dvom hodnotám pribudli ešte auten-
tickosť, prestíž, rešpekt a fascinácia. 
AMG súladom uvedených hodnôt ste-
lesňuje jedinečnú kombináciu génov 
Mercedesu a „DNA“ AMG, zmysluplné 
inovácie, maximálne zdôraznenie 
hodnôt, dokonalú syntézu emócie 
a funkcie, ktorá poskytuje aj nároč-
ným zákazníkom maximálny zážitok 
z automobilu.

DD Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG obsadil na 24-hodinových 
pretekoch v belgickom Spa v roku 1971 druhé miesto v celkovom 
poradí a stal sa víťazom triedy (na fotografi i od najbližšieho 
vozidla - 300 SEL 6.8 AMG, C 36 AMG). 

D Vždy prekvapujú dynamikou 
(od najbližšieho vozidla): 300 E 6.0, 
E 50 AMG, SL 73 AMG, SL 55 AMG.
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Medzníky rastu
Počas prvých rokov sa zakladatelia 

firmy zaoberali výrobou pretekárskych 
vozidiel na základe Mercedes-Benz 
300 SE a účasťou na európskych prete-
koch okruhových vozidiel. Po štyroch 
rokoch, keď na 24-hodinových pre-
tekoch v belgickom Spa v roku 1971 
obsadil Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 
AMG prekvapujúco druhé miesto v cel-
kovom poradí a stal sa víťazom triedy. 
V sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch sa AMG stávala čoraz rešpekto-
vanejším priekopníkom v zušľachťova-
ní prémiových vozidiel, vybudovaných 
na základe technológií z motoristické-
ho športu, čo sa odrazilo v raste obje-
mu zákaziek. Pretože sídlo spoločnosti 
bolo už nevyhovujúce, v roku 1976 
sa AMG, firma, ktorá prvá zušľachtila 
Mercedes-Benz, presťahovala so 40 
zamestnancami do Affalterbachu. Tu 
v roku 1982 predstavila svoj zušľach-
tený Mercedes-Benz 190, z ktorého sa 
stal žiadaný model pre nových zákaz-
níkov. O necelých desať rokov – v roku 
1985 pokračuje expanzia AMG v podo-

be otvorenia druhého závodu  a prijatia 
stého zamestnanca spoločnosti.

Bod zlomu
Historickým míľnikom AMG sa stal 

rok 1990, keď došlo k uzavretiu zmlu-
vy o spolupráci AMG s Daimler-Benz 
AG. Tá garantovala AMG možnosť 
predávať svoje produkty v celosvetovej 
sieti pobočiek a obchodných partnerov 
Mercedes-Benz. Expanzia AMG v tom 
istom roku vyústila do otvorenia tre-
tieho závodu a prijatia už štyristého 
zamestnanca do spoločnosti. 

O rok neskôr bolo motoristickej 
verejnosti predstavené prvé spoločné 
vozidlo vyrobené v spolupráci s Da-
imler-Benz AG, a to Mercedes-Benz C 
36 AMG. AMG sa zároveň na základe 
rozhodnutia patentového úradu stáva 
obchodnou značkou. V roku 1997 
dosahuje AMG zaujímavé výrobné 
úspechy – 5 000 exemplárov C 36 
AMG, takmer 3 000 kusov E 50 AMG, 
úspešne zavádza na trh modely C 43 
AMG a E 55 AMG. Po ďalších rokoch 
neustáleho nárastu odovzdal Hans 

Werner Aufrecht 1. januára 1999 
väčšinu podielov na AMG spoločnosti 
DaimlerChrysler AG. V tom istom roku 
založil spoločnosť HWA AG, ktorá 
produkuje autá MG a realizuje DTM 
prevedenia. V súčasnosti sa firma 
pripravuje na výrobu najnovších SLR. 
DaimlerChrysler 1. januára 2005 pre-
bral 100 % podielov AMG spoločnosti. 

AMG vo svete F1
Mercedes-AMG je už viac ako 10 

rokov dôležitou súčasťou bezpečnost-
ného konceptu formuly 1 so svojím 
Official F1™ Safety-Car. Vychádza pre 
túto sezónu z CLK 63 AMG a slúži záro-
veň ako technologický vzor pre nový 
CLK 63 AMG Black Series. Základom 
Official F1™ Medical Car je C 55 AMG 
model T. Pri vývoji týchto dvoch oso-
bitných vozidiel AMG sa neustále vyu-
žíva know-how zo športu okruhových 
vozidiel a GT z viacerých desaťročí.

Nové tisícročie - nová ofenzíva
Rok 2000 znamená pre AMG zvýše-

ný odbyt na 11 500 vozidiel. Výrazne 

T  Tu sa rodia vysokovýkonné automobily, charakteristické 
svojou individualitou, dynamikou a exkluzivitou. 



sa na ňom podieľa predaj 4 500 exem-
plárov modelu ML 55 AMG. O rok 
neskôr sa predáva už 18 700 modelov 
Mercedes – AMG. Najobľúbenejším 
sa stáva model C 32 AMG, avšak na 
trh sa zavádza aj model SL 55 AMG. 
V roku 2002 má spoločnosť už 580 
zamestnancov, o dva roky neskôr v nej 
pracuje približne 650 osôb. Na trh sú 

postupne uvádzané modely kabrioletu 
CLK 55 AMG, E 55 AMG model T, S 65 
AMG CL 65 AMG, modelov C 55 AMG, 
G 55 AMG KOMPRESSOR, SL 65 AMG 
a SLK 55 AMG, CLS 55 AMG, ML 63 
AMG, kabriolet CLK DTM AMG und 
Vision R 63 AMG, či AMG CL 63 AMG, 
S 63 AMG, E 63 AMG, CLS 63 AMG, 
CLK 63 AMG, S 65 AMG, SL 55 AMG, 

SL 65 AMG, R 63 AMG a SLK 55 AMG 
Black Series. V roku 2005 posilňuje 
tím AMG Mercedes na DTM dvojná-
sobný majster sveta formuly 1 - Mika 
Häkkinen. Legendárny pretekár Bernd 
Schneider získava na aute Vodafone/
AMG Mercedes v roku 2006 svoj piaty 
titul majstra DTM.

Osobitosť a exkluzivita
Sofistikovaná jazdná dynamika, 

spôsobilosť na jazdu na pretekárskych 
dráhach, technická a optická diferen-
ciácia, či exkluzívne detaily vo výbave 
–to je výsledok ofenzívy a individuál-
neho oslovenia zákazníkov formou čin-
nosti AMG PERFORMANCE STUDIO, 
ktoré bolo otvorené uplynulý rok. 
V ňom dostávajú svoju podobu osobité 
vozidlá AMG vyrábané v exkluzívnych 
limitovaných počtoch a rozdelené na 
Signature Series, Black Series a Editi-
ons. Modely z AMG PERFORMANCE 
STUDIO, akými sú CLK 63 AMG Black 
Series, CL 65 AMG, či  SLK 55 AMG 
Black Series, zaznamenávajú enormný 
úspech a záujem klientov práve v roku 
40. výročia značky AMG. 

Viac informácií o ich technologickej, 
dizajnérskej a motoristickej výnimočnos-
ti prinesieme v nasledujúcom čísle... 
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Laserová ambulancia
Ponúkame:
–  odstraňovanie kozmetických

nedostatkov a trvalé odstránenie 
nežiadúceho ochlpenia

Používame:
–  unikátne zariadenia estetickej

chirurgie firmy LUMENIS
Omladzujeme:
–  metódou FOTOREJUVENIZÁCIE

(Fotoomladenie) pokožky
– metódou LIFTINGU
–  metódou 3D FOTOREJUVENIZÁCIE
Odstraňujeme:
– vrásky
–  cievne lézie
– cievky na tvári
– cievky na nohách
– vrodené cievne poruchy (oheň)
– angiómy (červené bodky)
–  pigmentové škvrny rôzneho pôvodu
–  starecké škvrny
– pehy
– tetovanie
–  nežiadúce ochlpenie na tvári a tele

Dermatologická ambulancia
Ponúkame:
–  konzultačnú a diagnostickú činnosť
Odstraňujeme:
– jazvy po akné
–  kožné výrastky na tele

(na viečkách, na krku, pod prsníkmi,
v podpazuší)

–  vírusové bradavice (ploché, obyčajné)
–  poruchy pigmentácie

(hnedé škvrny zo slnenia, starecké 
škvrny)

Aplikujeme:
– implantáty pod vrásky
– botulotoxín
Omladzujeme:
– prostredníctvom AHA kyselín
–  prostredníctvom kyseliny

trichlóroctovej, salicylovej

Kozmetická ambulancia
Ponúkame:
–  komplexné ošetrenie pleti aj pre ľudí

s precitlivenými typmi pleti, ťažkými 
formami akné, atopickým,
alebo seboroickým ekzémom

–  opaľovanie bez rizika 365 dní v roku 
„SUNTAN“

Revolúcia už aj na Slovensku!
Táto bezbolestná medicínsko
- terapeutická procedúra
zaručí:
–  odstraňovaňovanie všetkých druhov 

celulitídy
–  formovanie celej postavy

(nielen problematických partií)
–  spevnenie svalstva
–  schudnutie problémových

partií
–  zlepšenie lymfatického toku bez

praskania cievok
–  zjavné a preukázateľné výsledky

T Mercedesy budú vždy súčasťou motošportu
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Najmenší z rodiny

Hľadáte malé pohyblivé auto, 
ktoré miluje mesto? Možno si 

tvorcovia krásnych limuzín s troj-
cípou hviezdou na kapote všimli, že 
s päťmetrovým autom zaparkovať na 
preplnených uliciach Berlína, Paríža 
či Ríma nie je práve najväčšia pasia. 
Možno im manželky povedali, že za 
ten škrabanec na blatníku môže málo 
miesta v podzemnej garáži. A možno 
bol za tým všetkým dôsledný marke-
tingový prieskum, z ktorého vyšlo, 
že mnoho šoférov (a nepopierajme  

najmä šoférok) by celkom privítalo 
„baby-Mercedes“, čosi, čo je šikovné 
v mestskej premávke, ale zároveň si 
drží kvalitu, bezpečnosť a výnimoč-
nosť prestížnej značky. Pretože malé 
nemusí byť práve nekvalitné. Nech 
bol popud akýkoľvek, výsledkom 
tajničky túžob mestsky naladených 
zákazníkov bol Mercedes-Benz triedy 
A. Auto, ktoré zmenilo vnímanie 
Mercedesu-Benz v druhej polovici 
deväťdesiatych rokov. Mercedes–
Benz vďaka Áčku omladol a našiel si 

nových zákazníkov. Či už ako druhé 
auto do rodiny, alebo ako „štartovací“ 
model pre tých, ktorí si raz kúpia aj 
vyšší model.

Trieda A prišla s netradičným 
riešením interiéru i exteriéru. 
V kontexte vlastnej značky vytvorila 
revolučný model. Svieži dizajn, ktorý 
pripomína rozkošnú hračku a módny 
doplnok, neprehliadnete. Dostatok 
pohodlia, maximálnej bezpečnosti 
a komfortu, ktorý je vozidlám Mer-
cedes-Benz vlastný, zasa vracia auto 

Text: Martin Kasarda Foto: archív

Keď sa pred desiatimi rokmi zjavil najmenší z rodiny vozidiel Mercedes–Benz, 
bolo jeho prijatie vášnivé a treba povedať, že nie vždy obdivné. Dnes však už 
nikto nepochybuje, že trieda A bola skvelým ťahom.

R Druhá generácia získala detailnejšie tvarovanie, 
ktoré dodalo Áčku viac dynamiky a „sexy look“.
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medzi serióznu spoločnosť. Model A sa 
však hneď v prvých dňoch svojej exis-
tencie na verejnosti dostal do nezávi-
deniahodnej situácie. 21. októbra 1997 
sa pri tzv. losom teste – teda rýchlom 
vyhýbacom manévri - Mercedes-Benz 
prevrátil. Spoločnosť však zareagovala 
promptne a krízovú situáciu zvládla 
naozaj výnimočne. Výroba nového 
modelu sa zastavila a všetky už vyro-
bené autá putovali späť do fabriky. 
Nový model okamžite dostal nový 
balík bezpečnostnej výbavy, ktorý 
bol v roku 1997 v triede malých kom-
paktných vozidiel nevídaný: brzdový 
asistent ABS a stabilizačný pomocník 
vo forme ESP a nové nastavenie pod-
vozka, ktoré pomohlo znížiť ťažisko. 
Po dvanástich týždňoch sa Mercedes-
Benz triedy A vrátil do predaja so 
slovami vtedajšieho šéfa Mercedesu 
Jurgena Schremppa: „Nechceme vyrá-
bať žiadne auto, o ktorom vieme, že 
ho môžeme vyrábať lepšie. Budeme ho 
vyrábať najlepšie, ako vieme.“

Kríza modelu veľmi pomohla, o má-
loktorom aute sa písalo z hľadiska bez-
pečnosti tak veľa ako práve o Mercede-
se A. A bezpečnosť je to, čo ľudí čoraz 
viac zaujíma. Najkratší, len 3,6 m dlhý 

model s trojcípou hviezdou, sa mohol 
pochváliť sendvičovou konštrukciou 
podlahovej plošiny a naprieč uložený-
mi a vpredu sklonenými motormi. V 
prípade čelnej zrážky sa motor posu-
nul dole pod auto a nie na cestujúcich.  
Bezpečnostný štandard dopĺňali od 
počiatku predné aj bočné airbagy.

Od začiatku bola nesmierne dôleži-
tým prvkom interiéru jeho variabilita. 
Ak totiž chcel Mercedes–Benz vo 
svojom najmenšom modeli presvedčiť 
zákazníkov, musel ponúknuť čosi 
viac. To, čo ste našli v Áčku v roku 
1997, dnes už ponúkajú mnohí, ale 
posuvné, sklápateľné a vyberateľné 
delené zadné sedadlá patrili pred 
desiatimi rokmi k horúcim novinkám 
v segmente. Mercedes svoj najmenší 
model zlepšoval evolučným spôsobom, 
pridával postupne ďalšie vylepšenia 
a skvalitňoval najmä interiérový kom-
fort. Aj pri Áčku totiž platí, že sedíte 
v Mercedese, teda aute, ktoré si svojho 
šoféra rozmaznáva.

V roku 2004 prišla generačná výme-
na, nové modely A – trojdverové i päť-
dverové – získali ďalší balík výbav. 
Zlepšil sa interiér, exteriérové oko 
postrehne skôr zdôraznenie niektorých 

dynamických línií a centimeter odhalil, 
že sa Áčko predĺžilo o 273 mm. Nako-
niec, Áčko je pre mladých, ktorí majú 
radi variabilitu, hravosť a nepochybne 
aj svižnosť a športovosť. Hoci je Áčko 
zdanlivo vysokým autom, má veľmi 
dobrú aerodynamiku s koeficientom 
odporu 0,31, ktorý je bežný skôr pri 
štandardných limuzínach, než pri „hra-
natejších“ hatchbackoch.

Zákazníci majú radi Áčko pre jeho 
nespochybniteľne skvelé manévro-
vacie schopnosti v mestách, výborný 
výhľad cez veľké predné sklo, príjem-
ný a komfortný variabilný a mladistvý 
imidž, ktorý nezastaráva. Dnes je 
v ponuke široká paleta benzínových 
i dieselových motorov, pričom všetky 
motory z dielne Mercedes–Benz sa 
vyznačujú tichým chodom a ekono-
mickou prevádzkou. Veď aj najsilnej-
šia z verzií A 200 Turbo s výkonom 
142 kw (193 k) sa v kombinovanej 
spotrebe pohybuje na úrovni 8 l, 
najúspornejšia verzia A 160 CDI zasa 
jazdí aj pod päť litrov nafty s emisiami 
CO2 na úrovni 128 g/km. Áčko vyrást-
lo zo svojich detských nedôsledností 
a dnes predstavuje výbornú vstupnú 
bránu do sveta trojcípej hviezdy. 
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T Toto má byť Mercedes–Benz? Pochybovači krútili hlavami, ale 
1,1 milióna predaných kusov prvej generácie hovorí jasnou rečou úspechu.
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Osobnosťou sa človek nerodí, ale sa ňou stáva. Väčšinou svojimi 
vlastnosťami a aktivitou. Osobnosť, s ktorou sme sa stretli, to potvrdzuje 
už dlhší čas nielen vystupovaním na verejnosti, ale aj svojimi špičkovými 
profesionálnymi športovými výkonmi. Taký je najlepší strelec a víťaz 
tohtoročnej hokejovej extraligy, hráč Slovana Bratislava a slovenský 
reprezentant – Marek Uram. 

Text: SCG Foto: Pavel Majer

Takmer každý muž okrem dosiahnutia 

slávy či úspechu vníma ako jednu 

z ďalších mét aj dobré auto. Ako to 

bolo vo vašom prípade? Aké bolo vaše 

prvé auto „snov“?

- Od svojich 19 rokov mám „vodičák“ 
a vlastne odvtedy aj aktívne jazdím. 
Mojím prvým autom bola otcova ŠKO-
DA 105, po ktorej nasledoval už reálne 
môj Renault Mégane. 

V súčasnosti jazdíte na aute Mercedes-

Benz ML... 
- Pred ML-kou, ktorá je mojím šiestym 
autom, som mal ešte pár áut. Po Re-
naultoch som prešiel k Chryslerom, 
mal som Jeep a až pred rokom som si 
splnil svoj sen z mladosti a kúpil som 

si Mercedes. Vždy sa mi automobily 
tejto značky páčili najviac. Už na 
vojenčine som hovorieval, že raz si 
kúpim práve Mercedes. 

Čo vám na ňom najviac imponovalo?

- Pre mňa podobne ako pre každého 
vodiča je dôležitý aj vonkajší vzhľad, 
avšak v prvom rade ide o interiér 
auta a všetko, čo s ním súvisí. Ja sa 
potrebujem za volantom cítiť pohodlne 
a hlavne bezpečne. Aj preto som sa na-
posledy rozhodol pre Mercedes–Benz 
triedy ML, pretože je to bezpečné auto, 
z ktorého mám výborný prehľad na 
cestu a okolie a pretože mám psa, dôle-
žitú úlohu pri rozhodnutí pre ML zohral 
aj veľkoryso riešený vnútorný priestor.

Netúžili ste po rýchlejšom „dravcovi“?

- Predtým, keď som bol mladší, upred-
nostňoval som športové autá alebo 
limuzíny. Dnes je pre mňa prvoradým 
faktorom komfort, bezpečnosť a do-
statočný priestor pre môjho psa. Preto 
som sa rozhodol pre nový typ Merce-
desu ML, ktorý je splnením všetkých 
mojich očakávaní.

Znamená to, že dnes je pre vás rýchla 

športová jazda minulosťou?

- Tak by som to nepovedal. V živote je 
adrenalín potrebný tak, ako aj bezpeč-

nosť. Mám to v rovnováhe. S Mercede-
som sa dá jazdiť aj rýchlo, aj bezpečne. 
Ale len v prípade, ak má vodič pod 
kontrolou tak emócie, ako aj rozum...

Mercedes bol pre vás autom snom. 

Aký ste mali sen ako športovec?

- So športom som začínal ešte za mi-
nulého režimu v športových triedach 
v Liptovskom Mikuláši. Vtedy som 
sníval o hraní vo vtedajšej federálnej 
extralige. Neskôr som mal sen hrať na 
majstrovstvách sveta. Nehovorím, že 
som nesníval aj o NHL, ale vzhľadom 
na môj vek je to dnes už nereálne...

Napriek tomu, sen sa vám splnil – hrali 

ste v Čechách, Rusku, so Slovanom ste 

sa stali majstrom, v play off ste boli 

hviezdou a špičkový výkon ste ukázali 

aj v reprezentácii či na majstrovstvách 

sveta. Nerozmýšľate o odchode do 

hokejového zahraničia?

- V Bratislave a v Slovane sa cítim 
veľmi dobre. Aj keď sa hovorí, že nikdy 
nemožno hovoriť nikdy a v mojom veku 
sa lukratívna ponuka asi neodmieta, 
momentálne nad tým nerozmýšľam. 

Čo majú podľa vás spoločné špičkové 

autá a špičkoví športovci?

- (Úsmev.) Jedno podstatné – vždy sa od 
náš očakáva dobrý a kvalitný výkon... 

Adrenalín
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Technologický 
romantik

Hviezdy ciest 02.2007 

PREDSTAVUJEME

Text a foto: Martin Kasarda

Malé výpočtové stredisko. Aj to si vozíte v novom americkom 
krížniku európskych rozmerov Chrysler Sebring.
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Sú autá, ktoré milujú zákruty, iné 
zasa drsný terén. A aj také, ktoré 

sú doma na dlhých, pokojných ces-
tách, kde si svojho pána za volantom 
hýčkajú mäkšou jazdou a bohatou 
ponukou pre cestujúcich vo vnútri. 
My sme vyrazili v Sebringu na malý 
výlet po Žitnom ostrove, mieste plnom 
romantických zákutí a utajovanej 
krásy Malého Dunaja.

Náš Chrysler Sebring svojím 
exteriérovým dizajnom pripomína 
estetické časy priemyselnej revolúcie. 
Výrazná mriežka chladiča a technicis-
tické tvary pôsobia ako vystrihnuté 
z nejakého sci-fi z éry nemého filmu. 
Keby sa Sebring preháňal v slávnom 
Metropolise, celkom by sme tvorcom 
verili, že takto bude vyzerať dizajnová 
budúcnosť. Americká láska k veľkým 
a mohutným tvarom sa však v prípade 
Sebringu nechala skrotiť láskou 
Európanov k úhľadnejším tvarom. 
Vyvážené proporcie robia z tohto auta 
elegantného cestujúceho. Ale skvele 
tvarovaná kapota v sebe nezaprie 
obdiv k estetike techniky.

Podstatne menej futuristicky 
však pôsobí interiér. S dominantným 
veľkým „Chrysler-volantom“, ktorý 
by ste si vedeli skôr predstaviť vo 
veteránskom kuse, sa musíte najprv 
skamarátiť. Vrchná elegantná štvrtina 
z lešteného materiálu pripomínajú-
ceho mahagón a zvyšok obšitý kožou 
pôsobí starosvetsky, až čakáte, že tu 
nebude žiaden posilňovač. Ovládanie 
je však príjemné a kultivované, 
celé vnútro prispôsobili v Chrysleri 
pohodliu a, priznajme si, väčšina z nás 
sa rada nechá hladkať starosvetským 
duchom nostalgie a kvality. Ale v prí-
pade Sebringu zdanie starosvetského 
ducha naozaj klame. Pohodlie posádky 

totiž dopĺňa špičková elektronika, 
ktorá je na pomery strednej triedy 
výnimočná. 

Sprvoti nenápadná obrazovka 
multimediálneho rozhrania ponúka 
funkcie zábavného a kvalitného 
počítača, ktorý vám bude púšťať 
filmy, ukazovať fotky, navigovať 
vás – konečne je v ponuke aj mapa 
Slovenska – púšťať vám hudbu z kla-
sického CD, MP3, WMA, vášho iPodu 
či iného prenosného prehrávača, alebo 
stiahnutú z vášho USB kľúča. Hudbu 
si navyše môžete uložiť na 20GB hard-
disk – teda zmestí sa tam teoreticky 
tri- až štyritisíc skladieb vo formáte 
MP3. Môžete sa vydať hoci krížom 
Európou bez toho, aby ste si vypočuli 
jednu pesničku dvakrát. Ovládanie je 
vďaka dotykovému displeju veľkosti 
6,5 palca jednoduché a rýchlo si na 
jeho menu zvyknete. Úlohou prístroja 
nakoniec nie je rozptyľovať, ale slúžiť.

Pod kapotou sme si vyskúšali prá-
cu pre Európu určeného dvojlitrového 
diesela s výkonom 103 kW. Motor sa 
hodil k pocitu z interiéru, pokojne vie-
zol svoju posádku, kolísal ju na vlnách 
príjemne romantických ciest Žitného 
ostrova. Sebring však svoj pokoj len 
predstiera, motor vie dodať dostatočnú 
porciu sily a v prípade šoférovej 
chuti preháňať sa po rovinatom juhu 
poslúcha ako hodinky – aj vďaka 
šesťstupňovému manuálu. Lenže 
o chvíľu vás snaha preháňať ručičku 
otáčkomera hore a dole prejde a radšej 
sa dáte unášať príjemným pohodlím. 
Alebo si len tak zastanete niekde 
na okraji Malého Dunaja a pozriete 
si niektorú z technických pamiatok 
voňajúcich nostalgiou dávno zašlých 
čias. My sme tak urobili pri vodnom 
mlyne v Tomášikove... 

E Ovládanie auta bolo kultivované 
a príjemné aj počas jazdy na prírodnom 

povrchu Žitného ostrova...

R Svojím exteriérovým dizajnom 
pripomína Chrysler Sebring časy 

priemyselnej revolúcie.
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MEDZINÁRODNÝ KLUB

Zaujímate sa o osobné stretnutie s členom diplomatického zboru, 
vedúcim manažérom, politikom, expertom, inou zaujímavou či 
vplyvnou osobnosťou? Chcete ovládať protokol a manažérsku etiketu? 
Potrebujete sa vedieť účinne brániť proti stresu? Radi by ste pre vašu 
firmu, inštitúciu alebo región získali prostriedky z jednej miliardy eur, 
ktorú bude čerpať Slovensko do roku 2013 z fondov EÚ? Desiatky 
takýchto a podobných užitočných prianí pomáha naplniť svojim 
členom dlhodobo stabilne fungujúci politicky aj finančne nezávislý 
Medzinárodný klub SR. 

Text: Peter Kresánek Foto: Peter Kresánek, Ľubomír Vojtek 

Ako ďalej informuje jeho predseda 
  Ing. Rudolf Hromádka, klub 

okrem iného rozvíja medzinárodnú 
spoluprácu v ekonomike a ďalších 
oblastiach, podporuje slovenské 
členstvo v EÚ a NATO, šíri najnovšie 
poznatky a rozvíja kontakty. Manažé-
rom sprostredkuje podľa anglosaského 
prístupu „businees and pleasure“, 
teda voľne preložené: biznis a relax 
(potešenie). V pätnástom roku svojho 
pôsobenia má klub za sebou vyše 140 
celoslovenských stretnutí, 40 regionál-
nych seminárov a päť zahraničných 
podujatí. Vystúpili na nich také osob-
nosti ako V. Klaus, J. Kubiš, I. Šramko,  
I. Mikloš, J. Figeľ, E. Kukan, P. Csáky, 
P. Prokopovič, P. Rusko, L. Gyurovsz-
ky, S. Kozlík, M. Flašíková-Beňová, 
F. Palko, V. Maňka, P. Staněk, Ľ. Ka-
ník, I. Korčok, R. Nemcsics, R. Káčer, 
V. Podstránsky, J. Brocka, Ľ. Fogaš, 
M. Kadlečíková, L. Vtáčnik, B. Schmög-
nerová, Ľ. Černák, M. Machová, 
M. Jusko, P. Hamžík, E. Kohútiková, 

V. Masár, I. Sitek, J. Šesták, P. Brňo, 
E. Sičáková-Beblavá, J. Spišiak, Š. Luby, 
M. Majoroš, V. Soták i predstavitelia 
EÚ, NATO, MMF, EBOR, či EIB. Klubo-
vé stretnutia sú predovšetkým výbor-
nou príležitosťou pre rozvoj osobných 
kontaktov. „Vychádzame pri tom 
z motta nášho pôsobenia, ktoré by 
sa dalo parafrázovať slovami - Kto 
prestáva vyhľadávať, prestane byť 
vyhľadávaný,“ objasňuje predseda 
klubu R. Hromádka. Klub podľa 
neho patrí tiež medzi priekopníkov 
vydávania elektronických bulletinov, 
ktoré v zhutnenej podobe poskytujú 
dôležité informácie. 
 Do budúcnosti pripravuje aj elek-
tronické prehľady eurofondov. Rov-
nako ako aj pri iných aktivitách klub 
zohľadňuje potreby svojich členov, 
ktorí sú nútení čo najlepšie hospodáriť 
so svojím časom. Riadi sa poznatkom 
bývalého amerického prezidenta J. 
F. Kennedyho, ktorý upozornil, že 
čokoľvek, čo má viac ako dve strany, 

ho pre nedostatok času nemôže zaují-
mať. Klub pre svojich členov v duchu 
uvedeného programového zamerania 
pripravuje aj spoločenské a relaxačné 
akcie. Doteraz napríklad štrnásť plesov 
a osem ročníkov golfových turnajov. 
Dodržuje sa na nich medzinárodná 
etiketa. Na plesoch musia mať páni 
smoking. Spoločenské záhradné stret-
nutia typu Karibik zasa dámy spestria 
letnými bodkovanými šatami a páni 
elegantnými svetlými oblekmi.
 Medzi 141 členmi Medzinárod-
ného klubu SR si osobitne považujú 
tiež spoločnosť DaimlerChrysler 
Automotive Slovakia (DCAS). Podľa 
predsedu klubu to je „prestížna firma s 
vynikajúcim manažmentom“. Jedným 
z pracovitých členov Rady klubu, v 
ktorej sú i zástupcovia prezidentskej 
kancelárie, ministerstiev zahraničných 
vecí a hospodárstva, je aj riaditeľ 
Motor Car Group Ing. Július Šabo. 
 „Na našich aktivitách sa podieľa 
i generálny riaditeľ DCAS Ing. Andrej 

Medzinárodne
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Glatz. Je známy svojimi inovačnými 
prístupmi a prívetivou tvárou. Naši 
členovia oceňujú, že sa pri podujatiach 
takto môžu bližšie zoznámiť s najnov-
šími modelmi vozidiel Mercedes-Benz 
a prípadne si ich tiež odskúšať. Nako-

niec mnohí v týchto prémiových vo-
zidlách tiež sami jazdia.“ Pokračuje 
R. Hromádka. Vďaka svojmu renomé 
má klub za svojich členov i spoločnos-
ti, ako sú Alcatel Slovakia, Burza cen-
ných papierov v Bratislave, Deloitte, 
Eximbanka SR, Gripen International, 
Hydrotour, Ľudová banka, Matador 
Púchov, Moody’s Central Europe Pra-
ha, Oracle, Sibamac, Siemens, Slovak 
Telekom, Slovenské liečebné kúpele 
Piešťany, Union poisťovacia a.s., 
Váhostav-SK a Železiarne Podbrezová. 
Členmi klubu sú však aj Slovenská 
akadémia vied, Akadémia vzdelávania, 
Bratislavský samosprávny kraj, Fond 
národného majetku SR, Konfederácia 
odborových zväzov SR, mestá Bratisla-
va, Banská Bystrica, Lučenec, Zvolen, 
Liptovský Mikuláš, Krupina, Piešťa-
ny, Partizánske, Topoľčany a Šahy, 
Slovenský pozemkový fond, Sociálna 
poisťovňa-ústredie, či Združenie miest 
a obcí Slovenska... 
 Najbližšie júnové stretnutie klubu 
bude v Levoči v konferenčnej sále 
Mestského divadla a v hoteli Satel 
venované téme: Využívanie eurofon-
dov na rozvoj informatizácie a vedo-
mostnej spoločnosti. Členovia klubu si 

po pracovnej časti akcie pôjdu pozrieť 
aj svetoznámy oltár Majstra Pavla z Le-
voče. Areál Spa Golf Clubu na piešťan-
skom Kúpeľnom ostrove sa zasa stane 
miestom júlového 9. ročníka golfového 
turnaja Medzinárodného klubu.

T Medzi vydarené patrilo aj stretnutie klubu venované teórii a praxi firemnej 
kultúry uskutočnené v hoteli Kaskády. Na snímke za predsedníckym stolom (sprava) 
Július Šabo, Jaroslav Mlynček, Rudolf Hromádka, Vladimír Soták a Martin Straka.

R Predseda Medzinárodného klubu SR kariérny diplomat Ing. Rudolf Hromádka 
pôsobil vyše desaťročie aj v Spojených štátoch a Kanade. Tí najšpičkovejší ma-
nažéri majú podľa neho život od rána do noci plný práce a stresov, vynakladajú 
nesmierne úsilie, pričom spravidla nestíhajú ani len prečítať si knihu. Preto vedia 
oceniť zhutnené informácie, pre ktoré ako inšpirácia poslúžila známa strana 
týždenníka US News and World Report s názvom Telegram.

Kontakt:

Furdekova 5, 921 01 Piešťany, 
tel. 033/762 6449, fax 033/774 1223
e-mail: intclub@profi.sk
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Osobitý kreatívny štýl, športový prejav, bezpečnosť a široká variabilita 
prepravy nákladu – to sú charakteristické znaky nového SUV strednej 
triedy Dodge Nitro, ktoré sa stáva príjemným dlho očakávaným 
osviežením tohto leta pre všetkých priaznivcov SUV.

Text: SCG Foto: archív

Na zmysly vodičov útočí nové 
Nitro svojím dizajnérskym 

stvárnením, zodpovedajúcim odvážne-
mu, silnému a mestu prispôsobenému 
postoju značky Dodge. Typická krížová 
maska chladiča s trojdimenzionálnou 
baraňou hlavou, vystupujúce blatníky, 
majestátny rozmer karosérie, vysoká 
svetlá výška, vonkajšie spätné zrkadlá, 
či kľučky dverí – to všetko sú fakto-
ry, ktoré podčiarkujú jeho dynamický 
vzhľad. Precíznu stabilitu jazdy umoc-
ňujú aj široké, 16-, 17- a 20-palcové 
kolesá, umiestnené až do krajných 
polôh karosérie. Robustnejší vzhľad 
kontrastuje s interiérovým vybavením, 
ktoré je zariadené v modernom, jedno-
duchom a funkčnom štýle, ponúkajú-
com celý rad bezpečnostných a kom-
fortných prvkov. Pozornosti neujde 

predovšetkým veľkorysý priestor pre 
piatich cestujúcich, inovatívne prv-
ky batožinového priestoru, flexibilné 
sedadlá, či odkladacie priestory. Tech-
nickou precíznosťou zaujme nová prí-
strojová doska so štyrmi združenými 
ukazovateľmi, ktorú rámuje štvorlúčo-
vý volant potiahnutý kožou, ale aj čier-
ne pozadie prístrojov s bielou a sivou 
grafikou a oranžovými ručičkami.

„Traja muškatieri“
Na Slovensko prichádza značka 

Dodge s dvoma druhmi benzínových 
a jedným dieselovým motorom, s exce-
lentným výkonom, možnosťou náhonu 
4x4 a hospodárnosťou spotreby pali-
va. Vyznávačov športovej jazdy oslo-
ví špičkový model Dodge Nitro R/T, 
s päťstupňovou automatickou prevo-

dovkou s interaktívnym radením rých-
lostí Electronic Range Select a 4,0-lit-
rovým benzínovým V6 motorom SOHC 
s najlepším výkonom a krútiacim 
momentom spomedzi konkurencie. 
Výkonnosťou a zároveň efektivitou za-
ujme benzínový model Dodge Nitro SE 
a SXT s motorom SOHC V6 s objemom 
3,7 litra. Úplnou novinkou je 2,8-litro-
vý Common-Rail diesel, s druhou ge-
neráciou CRD motora typu „Panther“ 
s objemom 2 786 cm3, systémom pria-
meho vstrekovania Bosch EDC 16. Pre 
nové Nitro, podobne ako aj iné vozidlá 
Dodge, je samozrejmosťou celý rad 
aktívnych a pasívnych bezpečnostných 
prvkov, akými sú ABS, ESP, BAS, TCS, 
ERM, ktorým sekundujú bezpečnostné 
pásy s obmedzovačmi napínacej sily, 
pokročilé, viacstupňové airbagy, bočné 

T Majestátny rozmer karosérie a vystupujúce blatníky 
podčiarkujú dynamický vzhľad nového SUV strednej triedy.
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airbagy po celej dĺžke vozidla, imobili-
zér motora Sentry Key® a monitorova-
cí systém tlaku v pneumatikách.

Inovácie
Z množstva aplikovaných inovácií 

stojí za povšimnutie batožinová vý-
suvná podlaha LOAD ’N GO™, ktorú 
možno vysunúť až 457 mm smerom 

von z auta. Úroveň komunikácie vo 
vnútri vozidla dvíha aj MyGIG™, naj-
modernejší multimediálny informač-
no-zábavný systém, ponúkajúci auto-
matický, sklápací, 165 mm TFT displej 
s dotykovou obrazovkou, ktorá dokáže 
zobraziť až 65 000 farieb. Prídavný 
video zábavný systém ponúka 20 GB 
pevný disk, Gracenote™ manažéra 

hudobných súborov, USB 2.0 port na 
prenos dát, UConnect® hands-free ko-
munikačný systém, pričom umožňuje 
zadným pasažierom prehrávať si DVD, 
WMA a MP3 súbory a tiež audio a vi-
deo CD/DVD. Pripojením hernej kon-
zoly a bezdrôtových slúchadiel dostá-
va cestovanie a zábava v novom Dodge 
Nitro úplne novú dimenziu. 

R Batožinovú výsuvnú podlahu LOAD ’N GO™ 
možno vysunúť až 457 mm smerom von z auta.

T Prístrojová doska v novom Nitre zaujme  
svojou technickou precíznosťou.
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INTERVIEW

V detstve sníval, že sa raz povozí na Mercedese.  Dnes používa Mercedes-
-Benz S AMG s výkonom vyše 600 koní a krútiacim momentom tisíc 
newtonmetrov. Ako generálny riaditeľ DaimlerChrysler Automotive 
Slovakia kraľuje čistokrvným vozidlám s trojcípou hviezdou v znaku 
a stará sa o ich užívateľov. Objavuje nové postupy zvyšovania ich 
spokojnosti šíriace sa ďalej. Okrem tých pod kapotou áut sa jeho 
sny rozmohli aj o kone živé. Naplnil si ich ako úspešný jazdecký 
reprezentant, predseda Slovenskej jazdeckej federácie i Jazdeckého 
klubu Slávia Slovenskej technickej univerzity a riaditeľ Medzinárodných 
jazdeckých pretekov Grand Prix CSIO Bratislava. Výnimočné manažérske 
schopnosti ho priviedli i do diplomacie a je generálnym honorárnym 
konzulom Peruánskej republiky na Slovensku. Detským domovom 
pomáha ako zakladajúci člen prvého Lions klubu v SR. Stal sa členom 
rady pre šport ministra školstva SR. Činorodý človek, ktorý asi nikdy 
nezaháľa a plnením snov motivuje seba i okolie – inžinier Andrej Glatz. 

Text a foto: Peter Kresánek

Ľudia majú svoje celoživotné sny. 

Nie každému sa ich však do takej 

miery ako vám podarí uskutočniť 

a navyše zúročiť. Prezradíte, ako 

ste to dokázali? 
- Za mnohé vďačím koňom. Odmalička 
som mal rád zvieratá. Otec, právnik 
zo Spiša, so silným sociálnym cítením 
a mamička, rodená Prešporáčka, sa 
len divili, keď som už ako malý doná-
šal domov každý druhý deň iného psa. 
Po prvom stretnutí naživo, keď sme 
s kamarátmi zablúdili do košických 
kasární, ma však opantali kone. V mo-

jom rodisku Košiciach som na nich 
začal ako desaťročný jazdiť. Kto však 
chcel do sedla, musel sa najprv o kone 
starať, čistiť a obriaďovať ich. To nás 
vydržalo málo. Možno pre nutnú výdrž 
sa i dnes venuje koňom viac dievčat 
ako chlapcov. Kone ma potom doviedli 
v roku 1965 aj do Bratislavy, kde 
dosahovalo jazdectvo vyššiu úroveň. 
Mňa si vybral pre parkúr profesor 
Boris Boor. Veľmi mi pomáhal tréner 
Pavol Blaho. V Bratislave som  vyštu-
doval aj vysokú namiesto plánovanej 
Prahy, kde bol starší brat Tomáš. Kone 

boli i za mojím zoznámením s grófom 
Františkom Strachwitzom a Patric-
kom Douglasom. Vďaka nim som sa 
podujal spolu s Julom Šabom, Peťom 
Wagnerom a za spolupráce manželky, 
ktorá tiež pôsobí vo firme od začiatku, 
ponúkať značku Mercedes-Benz na 
Slovensku. Prvú predajňu sme mali na 
bratislavských Poliankach v unimo-
bunke. Niektorí nad tým krútili hla-
vami a pýtali sa, či to nie je dôsledok 
nejakého môjho pádu z koňa na hla-
vu... Nakoniec, cez kone som spoznal 
aj veľvyslanca Peruánskej 

Motivuje
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D Hovorí sa, že kto má rád zvieratá, má rád aj ľudí.
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republiky pre Slovensko vo Viedni 
a stal sa honorárnym konzulom. 
Spoľahlivá opora v minulosti, ale aj 
teraz, keď sú predo mnou na pracov-
nom kolbišti nové výzvy, je pre mňa 
manželka. Medzi jej skvelé vlastnosti 
patrí úžasná tolerantnosť. Nevyčítala 
mi, ani keď som bol dvadsať víkendov 
ročne po tridsať rokov niekde na pre-
tekoch mimo domu. V poslednom ob-
dobí trávime viac voľna spolu. Už tretí 
rok sa pritom pokúšam trafiť golfovú 
loptičku. To je, myslím si, tiež veľmi 
dobrá vec, hlavne pre spolunažívanie, 
byť v peknom prírodnom prostredí. 
Aj zo zelene sa dá čerpať. Príroda je 
v dnešnom pretechnizovanom svete 
veľmi potrebná. A kôň je vlastne tiež 
vrcholom prírody.

Od 26. do 29. júla 2007 sa uskutočnia 

42. medzinárodné jazdecké preteky 

Grand Prix CSIO-W Bratislava. Česť 

usporiadať takéto podujatie má iba 

25 krajín sveta vrátane Slovenska. 

Pričinili ste sa o to ako úspešný účast-

ník,  predseda organizačného výboru 

a riaditeľ týchto pretekov. Zmenili sa 

bratislavské Grand Prix za čas od tých 

prvých v roku 1965?

- Myslím si, samozrejme, že sa zme-
nili. Zase nedá sa povedať, že až tak 
diametrálne, pretože na to nie je 
potrebná technika, ale kôň. Prekážky 
majú zhruba stále rovnakú výšku 
a šírku. Samozrejme, ich špecifickosť 
a náročnosť sa zvyšuje skôr v kom-
bináciách, ktoré sa z nich vytvárajú. 
Na to je u nás parkúrmajster Krzystof 
Koziarewski z Poľska. Povedal by 
som, že parkúr sa dnes stavia sofisti-
kovanejšie. A u pretekajúcich už nie 
je dôležité len akú dosiahnu diaľku 
a výšku, ale aj akí sú obratní. V súčas-
nosti sme sa vrátili tiež k niektorým 
veľmi atraktívnym disciplínam. Di-
váckou lahôdkou bude opäť napríklad 
aj takzvaný skok mohutnosti. Bol 
zaradený už na predošlých dvoch pre-
tekoch. Jeho víťazi opätovne prekonali 
dvojmetrovú prekážku. Zaujímavé 
je, že vlani sa tejto pre koňa i jazdca 
náročnej disciplíny úspešne zúčastnila 
aj slovenská jazdkyňa. Preteky Grand 
Prix v Bratislave majú medzinárodný 
punc kvality. V rámci nich sa súťaží aj 

o dva svetové poháre. V júli tohto roku 
sem opäť príde skutočný výkvet sveto-
vého jazdectva. Pozitívne ohlasy máme 
i na ich organizovanie. Roky mi v tom 
pomáha celý zohratý tím. Je v ňom aj 
moja manželka Danka, ale napríklad 
aj blízka spolupracovníčka Inge Janeč-
ková a Miro Jeluš. Medzi naše hlavné 
prednosti však patrí trávnaté kolbište. 
Takých už vo svete nie je príliš veľa. 
Poskytuje dobré podmienky, je veľmi 
pružné, vybudované na vhodnom pod-
loží a priebežne udržiavané. O účasť 
na našich pretekoch máme opäť viac 
záujemcov, ako môžeme uspokojiť.
Preteky sú atraktívne pre divákov, kto-
rí zaplnia každoročne celý areál. Podu-
jatie sa teší i záujmu médií, vrátane 
elektronických. Vďační sme i tým, kto-
rí ho podporujú sponzorsky. To všetko 
je dôležité, ak si uvedomíme, aký je 
jazdectvo krásny, ale i finančne ná-
ročný šport. Koňa pre preteky si treba 
vychovať, prípadne ho kúpiť. Jeho cena 
sa v závislosti od výkonnosti pohybuje 
od 30-tisíc do 3 miliónov eur. Kôň zo 
Slovenska bol zatiaľ podľa dostupných 
údajov predaný do zahraničia najviac 
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T  Šoférovať začal na otcovej Tatre 57. Ako prvé auto mal červený Fiat 600. Vlastní iba jedno vozidlo Mercedes SL kabriolet, 
 veterán z roku 1985. Ročne na ňom najazdí okolo 300 km.
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za zhruba 700-tisíc eur. Ďalšie náklady 
predstavuje cestovanie s koňmi na sú-
ťaže, ubytovanie, či štartovné. Väčšina 
jazdcov i svetovej úrovne preto má 
sponzorov, ktorí ich podporujú. Zará-
bať na tomto športe môže podľa mňa 
iba niekoľko najúspešnejších jazdcov 
a chovateľov koní.

Prvý raz ste sa zviditeľnili v roku 1966, 

keď ste na pretekoch v Lipsku a v Po-

hári národov s čs. družstvom skončili 

na treťom mieste. Už v roku 1970 ste 

boli v rebríčku čs. jazdcov na prvom 

mieste. Na československých šampi-

onátoch ste štartovali 28-krát (1967-

1992), v skoku na koni ste získali päť 

titulov v súťaži jednotlivcov (1971, 

1973, 1975, 1983 a 1985) a v súťažiach 

jednotlivcov a družstiev dohromady 28 

medailí. Majstrom Slovenska ste boli 

deväťkrát. V roku 1975 ste zaznamena-

li najväčší medzinárodný úspech víťaz-

stvom na Grand Prix Bratislava. Medzi 

vaše ďalšie úspechy patria víťazstvá vo 

Weidene (1974), Wiesbadene (1980) 

a prvenstvá na Veľkých cenách Ostra-

vy, Opavy, Poděbrad, Prešova a iných. 

V Pohári národov ste reprezentovali 

ČSSR a SR 14-krát a v roku 1973 vám 

udelili bronzový odznak Medzinárod-

nej jazdeckej federácie (FEI). Úspech 

v jazdectve však závisí nielen od 

jazdca, ale aj od jeho koňa? 

- Dá sa povedať, že to funguje ako 
v manželstve. Najlepší muž a najlepšia 
žena nemusia tvoriť najlepší pár. Čiže 
najlepší kôň na svete a najlepší jazdec 
na svete nemusia byť najúspešnejší. 
Musí tu medzi nimi fungovať aj nejaká 

02.2007 Hviezdy ciest

R  Dva splnené sny Andreja Glatza - Mercedesy a kone.
  

T  Pri mnohých spoločenských udalostiach ho sprevádza manželka Daniela..



vnútorná chémia. Na druhej strane 
bez dobrého koňa ani najlepší jaz-
dec prekážku nepreskočí. Vychovať 
dobrého koňa pre parkúr vyžaduje 
obrovskú trpezlivosť. Keď začnete 
jazdiť trojročné kone a z dvadsiatich, 
možno až tridsiatich sa jeden vydarí 
tak, že bude aj na tie veľké súťaže, 
tak to je už úžasné. Samozrejme, tie 
talentovanejšie kone ukážu i skôr, že 
sú schopné. Vtedy treba dávať veľký 
pozor, aby ich človek neznechutil. Nie 
je dobré žiadať od koňa skákať, kým 
vládze. Pri súťažných nárokoch treba 
zohľadniť jeho vek i to, koľko dokáže 
bez ujmy uniesť. Na kvalitné kone, 
ako boli napríklad Soames, Pink Floyd 
a teraz je Marwin, mám šťastnú ruku. 
Medzi prvými z nich bol v roku 1966 

kôň Polar. S ním som začal repre-
zentáciu v Pohári národov. Vzrastom 
nebol veľký, ale mal srdce bojovníka 
s obrovskou chuťou skákať. Bol taký 
priateľský, že keď som vyšiel na dru-
hom koni von, chodil vedľa nás ako 
psík. Tvrdohlavý, ale výkonnostne veľ-
mi dobrý, bol zasa kôň Salvator. Ne-
chcem vôbec porovnávať, ale podobne 
sa správajú aj ľudia. Tí, ktorým chýba 
vlastný názor, obyčajne nedokážu vy-
produkovať nič tvorivé. Pochopiteľne 
v kondícii sa musí udržiavať nielen 
kôň, ale aj jazdec. S tým som veľké 
problémy nikdy nemal. Aj keď musím 
povedať, že tak okolo päťdesiatky som 
začal občas sledovať svoju hmotnosť. 
Kone, ktoré priberú, dostanú miesto 
slamy nejedlé piliny. Obdobu tohto 

receptu uplatňujem - ak treba - aj na 
seba. Teraz mám stabilne dva kone. 
Prvý je trinásťročný Marwin. Získal 
som ho tiež ako trojročné žriebä. 
Úspešne sme spolu súťažili osem ro-
kov. Je to veľmi chytrý kôň. Taký jaz-
večík medzi koňmi. Psík jazvečík totiž 
neposlúcha. Má to geneticky dané. Ak 
by v nore čakal na pokyny, líška by 
mu zatiaľ odhryzla nos. Jazvečík preto 
robí to, čo uzná za vhodné. Moja úloha 
je nahovoriť ho na to. Ako druhého 
koňa jazdím mladú päťročnú kobylku, 
ktorá je dcérou mojej bývalej úspešnej 
kobyly Godivy. 

Vnímate kone len ako zvieratá, alebo 

sú podľa vás spôsobilé poskytnúť tiež 

niečo viac? Naozaj vám sprostredko-
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„Ak je niekto dobrý, jediné, čo mi pomôže, je byť ešte lepší. 

Ten druhý totiž horší nebude.“

T  ... v zajatí novinárov.
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vane pomáhajú aj ako vrcholovému 

manažérovi?

- Treba si uvedomiť, že kôň stelesňuje 
päťsto až šesťsto kíl pozitívnej energie. 
I malá mačička alebo psíček sú šelmy. 
Kôň nie je šelma, čiže vyžaruje pozitív-
nu energiu. Dôkazom toho je úspešná 
liečba hipoterapiou. Kone určite aj 
mne dodávajú pozitívnu energiu, ktorú 
potom môžem prenášať ďalej. Každý 
deň, obrazne povedané, ale i v skutoč-
nosti, nesvieti slnko. Keď si však as-
poň takú polhodinu zajazdím na koni, 
chmáry sa rozídu a pokračujem ďalej. 
    
Riadite úspešný tím vyše osemsto ľudí, 

s ktorými ste vlani dosiahli opäť pekné 

výsledky, čo pokračuje aj tohto roku. 

Pri trojnásobnom trhu v Maďarsku 

a dvojnásobnom v ČR predávate na 

Slovensku približne rovnaký počet áut. 

Akú podnikateľskú filozofiu zastávate 

a o čo sa pritom opierate? 
- Myslím si, že zmysluplné je najmä 

snažiť sa byť lepším ako tí druhí, nie 
túžiť, aby oni boli horší. Lebo tých 
druhých neviem ovplyvniť. Nedá sa to 
ani v práci, ani v športe. Ak je niekto 
dobrý, jediné, čo mi pomôže, je byť ešte 
lepší. Ten druhý totiž horší nebude. 
A k tomu byť lepší treba veľa úsilia, 
talentu, chuti a ako sa vraví, privstať 
si o hodinu skôr, aby som získal viac 
času ako ostatní. Niekedy som sa stre-
tával aj s názormi, že treba čo najviac 
vyžadovať. Život ma však naučil, že 
dobrá spolupráca je oveľa dlhodobejšia, 
ako keď niekoho na niečo jednorazovo 
prinútite. Naozaj, ľudia sa nedajú riadiť 
tak, že zober si červenú ceruzku a píš. 
Čiže oni musia mať samostatnosť a  
musia mať tiež absolútne svoju vôľu. 
Keď som ako študent predával občer-
stvenie v jazdeckom klube, naučil som 
sa, že človek nezbohatne z toho, že ne-
doleje, ale keď zákazníci prídu znovu. 
Myslím si, že v tom spočíva aj základ 
úspechu našej firmy. Snažíme sa ne-

končiť tým, že len predáme auto, ale 
pokračovať celým komplexom služieb, 
vrátane kvalitného a rýchleho servisu. 
Usilujeme sa ísť zákazníkovi v ústrety 
a byť mu naporúdzi, vždy keď nás po-
trebuje. Vo firme mám veľmi dobrých 
spolupracovníkov a dve spoľahlivé 
asistentky. Stále sa však ešte riadim 
sám. Viete, ak máte ľudí ako Julo Šabo, 
Peťo Wagner, Peťo Ondriáš, či Jožko 
Seman a mnohých ďalších, s ktorými 
pracujete už druhé desaťročie, tak ne-
potrebujú písať žiadosti, ak sa chcú so 
mnou poradiť, či o niečom rozhodnúť. 
Polhodinové operatívne schôdzky má-
vame každú stredu a ak treba, ešte pra-
covné stretnutia oddelenia marketingu.
Ako v každej úspešnej spoločnosti aj 
o našich osvedčených pracovníkov je 
záujem. Myslím si však, že okrem 
finančného ohodnotenia ich drží aj po-
cit, že to vlastne oni stvorili a vybudo-
vali. A naozaj sa za to nemusia hanbiť 
a vďaka ich práci tak všetko funguje.

02.2007 Hviezdy ciest

Viete si predstavit krajší zázitok?

Vašich 500 korún mesacne zachráni zivot dietata. 

Mozno v poslednej minúte.

magna188x123.indd 1 30.5.2007 11:12:36
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MERCEDES COLLECTION

Leto v znamení
POHYBU A ŠPORTU
Vyzerať trendovo a pritom si zachovať svoj vlastný štýl, vyznačujúci sa osobitosťou 
a jedinečnosťou, podčiarkujúci osobnosť, charizmu a športového ducha majiteľa 
– to sú základné prvky letnej kolekcie - dnes už legendárnej a nezabudnuteľnej 
značky Mercedes. 

Hviezdy ciest 02.2007 

Text: SCG Foto: archív

R B6 695 6889
Šiltovka v striebornej farbe s nápisom „Fernando 
Alonso“ na šilte, štartovné číslo „1“ na bočnej 
strane, španielska vlajka a znak Motorsport F1 na 
zadnej strane. Materiál: Bavlna-polyester. Mix.  
Cena: 880,60- Sk s DPH 

T B6 695 6692 – 6696 (S-XXL)
Biele tričko s dlhým rukávom v kombinácii s čierno-
sivou kombináciou. 100 % bavlna. Logo Motorsport F1 
na ľavom rukáve. 
Cena: 1.706,- Sk s DPH

E B6 695 6819 – 6822 (M-XXL)
Biele tričko s krátkym rukávom. Na prednej stra-
ne biely nápis „Team McLaren Mercedes“ v čier-
nom pruhu. Malé logo Motorsport F1 na ľavom 
rukáve. 100% bavlna. 
Cena: 1.109,- Sk s DPH

R B6 695 6838 – 6842 (S-XXL)
Čierne tričko s krátkym rukávom,  s veľkou 
hviezdou na prednej strane v chrómovom odtieni. 
100% bavlna. Vo veľkostiach S-XXL
Cena: 1.008,- Sk s DPH 

E B6 695 1282
Šiltovka v striebornej farbe 

s nápisom „Lewis Hamilton“ 
na šilte, štartovné číslo „2“ na
 bočnej strane, britská vlajka 

a znak Motorsport F1 na zadnej stra-
ne. Materiál: bavlna-polyester. Mix. 

Cena: 916,30- Sk s DPH 
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D B6 695 6783
Slnečné okuliare s dvojtónovým efektom rámu. 
Vysokokvalitné sklá Zeiss. Limitovaná edícia. 
Vhodné pre dámy aj pánov. Logo Motorsport 
F1 na ľavej strane. 
Cena: 3.707,- Sk s DPH 

T B6 695 5689
Čierny dáždnik, polyesterový poťah. Priemer cca. 115cm, 
dĺžka cca. 92 cm. Logo Motorsport F1 na vonkajšej strane. 
Cena: 853,- Sk s DPH 

T B6 695 6619
Čierny klobúk s červeným prešívaním. Materiál 100 % 
polyester. Veľkosť L (60cm). Limitovaná edícia. 
Cena: 671,- Sk s DPH 

T B6 695 6860
Hodinky s nevšedným dizajnom a digitálnym zobrazením 

času. Funkcie: čas, dátum, alarm, chronograph. Vodotesné 
do 5 ATM. Uložené do puzdra z ušľachtilej ocele, čierny 

remienok, minerálne sklo. Nápis „Mercedes-Benz Motor-
sport“ na prednej strane. 

Cena: 5.561,- Sk s DPH

T B6 695 5187
Športové hodinky pre každého fanúšika Mercedes-Benz s 
koženým čiernym remienkom v puzdre z ušľachtilej ocele. 
Vodotesné do 5 ATM.  
Cena: 2.764,- s DPH

T B6 695 0843
Osuška v bielej farbe so sivým nápisom 
a znakom. 100 % bavlna. 
Rozmery: 90 x 160 cm
Cena: 1.469,65- Sk s DPH 



MERCEDES COLLECTION

Hviezdy ciest 02.2007 

E B6 696 2342
Model F1 v mierke 1:18, sezóna 
2006, vodič: G. Paffett, testovacie 
vozidlo, od Minichamps. 
Cena: 2.593,- s DPH

E B6 696 2345
Model F1 v mierke 1:18, sezóna 2006, 
vodič: K. Raikkonenn, od Minichamps.
Cena: 2.593,- s DPH

Mercedes-Benz v snahe priblížiť
 sa svojim zákazníkom, otvára 

od polovice júla 2007 priestory Mer-
cedes Café v tesnej blízkosti hotelov 
Danube a Devín (na rohu ulíc Rigeleho 
a Paulínyho). Predajné priestory budú 
poskytovať možnosť osobne spoznať, 
vyskúšať a na mieste si zakúpiť veci 
z lifestylových kolekcií Mercedes-Benz 

a zapožičať si Segway. Profesionálny 
tím ľudí splní všetky priania a naplní 
všetky očakávania zákazníkov, ktorí 
majú záujem o niečo pekné z kolekcie 
alebo si len tak prišli vychutnať vyni-
kajúcu kávu. Praví gurmáni si prídu 
na svoje v Sushi bare ponúkajúcom 
špeciality japonsko–ázijskej kuchyne 
doplnenej aj o tradičné európske jedlá.

Prvé Mercedes Café 
Text: Michal Žitný Foto: Peter Peczena Slovensku

Srdečne Vás pozývame do časti Mercedes 
Café venovanej kolekciám Mercedes-Benz 
od pondelka do piatka v otváracích hodinách 
od 9.00 do 20.00 hod. a cez víkend od 10.00 
do 18.00 hod. 

Vychutnať si dobré jedlo a nápoje môžete 
denne od pondelka do piatka od 9.00 do 
24.00 hod. a cez víkend od 9.00 do 1.00 hod.



www.lavazza.com

Dovozca do SR: PROTECH group, s. r. o., Bratislava, e-mail: protechgroup@protechgroup.sk, tel.: 02/4552 7661, 62
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HOBBY

História golfu 
na Slovensku 

Text: Rudo Ondreička    Foto: archív

Od prvej hodnovernej zmienky o golfe na Slovensku ubehlo viac ako 
sto rokov. Spoznajte najdôležitejšie udalosti, ktoré sa osudovo zapísali 
do jeho histórie a vývoja.

Hviezdy ciest 02.2007 
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Na počiatku boli Tatry 
Retrospektívny pohľad na 100 

rokov vývoja predstavuje aj v golfe 
pomerne slušný časový úsek. Zaslu-
huje si komplexnejší pohľad, a to 
možno aj bez nárokov na úplnosť. 
S istotou však možno konštatovať, že 
prvá písomná zmienka o golfových 
aktivitách na území Vysokých Tatier 
bola vtedy zaznamenaná len okrajo-
vo. Možno ju pokladať za dôsledok 
zrýchleného golfového rozvoja, ktorý 
v určitom období nastal na všetkých 
kontinentoch, kam prenikol z oblasti 
svojho pôvodu. Jeho intenzívnejšie 
rozšírenie, opisované aj ako prvý 
golfový boom, nastalo totiž až začiat-
kom 20. storočia. Dovtedy bol rozvoj 
golfovej hry všeobecne veľmi pomalý. 
Príčinou boli nielen vysoké náklady 
na túto aktivitu, ale aj skutočnosť, že 
golf bol v začiatkoch z hráčskej strán-
ky oveľa ťažší ako dnes. Dôvodom bol 
hlavne vtedajší materiál, najmä kvali-
ta golfových loptičiek. Práve loptičky 
spôsobili, že mnoho záujemcov po 
niekoľkých nepodarených pokusoch 
bolo celkom sklamaných. Vtedajšie 
gutaperčové loptičky sa do vzduchu 
dostávali veľmi ťažko, na málo kva-
litných dráhach jamiek rolovali len 
niekoľko metrov a ich letová dráha 
bola nevypočítateľná. Prelomové 

zlepšenie priniesol až vynález loptičky 
s gumovým jadrom (Coburn Haskell, 
rok 1898) a ďalšie technologické ino-
vácie, ako napríklad vymyslené a do 
praxe uvedené použitie drevených 
podstavcov tíčok (Georg F. Grant, rok 
1899), ale najmä použitie patentovanej 
motorovej kosačky na golfové plochy 
(Robert Ransomes, rok 1902).

Príjemná a vzrušujúca aktivita
Až tieto vynálezy uvoľnili gol-

fový rozvoj, a to nielen v anglicky 
hovoriacom zámorí, ale aj na starom 
kontinente. Tam zohrávali nemalú brz-
diacu úlohu aj klimatické podmienky, 
ktoré  spôsobovali nepriaznivú sezón-
nosť hry. Za uvedených podmienok 

- v zásade rovnako ako všade inde na 
svete - sa presadil golf ako príjemná 
a vzrušujúca aktivita na voľný čas aj 
u členov „uhorskej lepšej spoločnosti“, 
najčastejších a najpočetnejších náv-
števníkov našich veľhôr. Laszló Ma-
gyar, Pál Almásy, István Gerliczi, Elza 
Bissingerová, Ilona a Jacquelin Almá-
syovci, Mancika Karáčoniová, Géza 
Zichy, István Széczényi, František 
Horvathovics, Ladislav Wenckheim, 
Dezider Lauber, Alexander Cornides 
sú dnes zväčša málo hovoriace mená 
golfových nadšencov. V každom prí-
pade patrili k nesporným pionierom 
golfovej hry u nás. Boli to účastníci 
a víťazi takmer každoročne uspora-
dúvaných golfových turnajov, ktoré 

T Na zemné úpravy nových dráh druhej deviatky vo Veľkej Lomnici už asi dávno 
zabudli. Dnes netrpezlivo čakajú na otvorenie tretej deviatky.

R Odpaliská na jamke č. 10. V pozadí hotel 
International, krásne zasadený do prírodného prostredia.
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oživovali spoločensko-športový život 
Vysokých Tatier s propagačným dosa-
hom aj v rámci domácej populácie. 
Najranejší písomný záznam je práve 
oznam o konaní rôznych akcií, okrem 
iných aj o pripravovanej súťaži v golfe. 
Uverejnený bol pri príležitosti otvore-
nia sezóny v novinách Karpathen-Post, 
číslo 27, Kežmarok, piateho júla 1906.

Prvý golfový klub
Hoci golfová úroveň zodpovedala 

vtedajším možnostiam a hlavne záme-
rom protagonistov, bola to až do rozpa-
du Rakúsko-Uhorska viac ako záslužná 
práca. Tá po začiatočnom útlme, spôso-
benom zánikom monarchie, pokračova-
la v rámci Československej republiky. 
Vyvrcholila neskôr oficiálnym založe-
ním Tatranského golfového klubu (Ing. 
L. Orságh, rok 1937), ktorý mal nemalé 
ambície rozvoja aj športovej stránky 
golfu. Zodpovedala tomu predstava 
a zadanie skutočne ambiciózneho 
projektu výstavby golfového ihriska 
v priestoroch pod Tatranskou Lom-
nicou (autori - J. Charvát, F. Profeld, 
konzultant - svetoznámy Bernhard von 
Limburgher). Veľké plány a predstavy 
sa však v dôsledku nástupu tragických 
celosvetových problémov neuskutoč-
nili, či vlastne uskutočnili v inej forme 
o veľa, veľa rokov neskôr. 

Z pôvodných golfových aktivít ako 
pamiatka na túto dobu ostal vari len 
aktuálny názov: „golfová lúka“ pre 

pôvodné tatranské ihrisko, niekoľko 
výrazných mien na náhrobných kame-
ňoch cintorínov v Kežmarku, Spišskej 
Novej Vsi, Poprade či až v Budapešti, 
ale takmer určite aj generácia potom-
kov vtedajších nadšených pionierov 
golfovej hry v oblasti Vysokých Tatier 
a celého Slovenska. Golf vždy bol 
a ostane založený na tradíciách, pria-
teľstvách, džentlmenstve a dodržia-
vaní etikety, a preto pri každej - o to 
viac pri slávnostnej príležitosti - je 
spravodlivé spomenúť si na ľudí, ktorí 

sa akokoľvek podieľali na rozvoji tejto 
našej nádhernej a ušľachtilej aktivity.

Nadšenci
Pred 10 rokmi predstavila verej-

nosti skupina nadšencov okolo Juraja 
Hrušku zámer vystavať golfové ihrisko 
v oblasti Veľkej Lomnice. Vysoké 
Tatry totiž ani s odstupom času a zá-
sadnou zmenou politického systému 
nestratili nič zo svojej atraktivity pre 
rozvoj cestovného ruchu, skôr naopak. 
Za prítomnosti predstaviteľov verejné-
ho života oblasti, zástupcov Slovenskej 
golfovej únie, Švédskej golfovej asoci-
ácie (tá určitým spôsobom motivovala 
celý zámer) a potenciálnych spoluin-
vestorov sa prezentoval skutočne zau-
jímavý zámer. Z golfovej stránky bol 
podložený projektovou dokumentáciou 
známeho českého experta Libora Jirás-
ka. Následné konkrétne rokovania 
a nemalé problémy čiastočne schladili 
začiatočný entuziazmus otcov tejto 
myšlienky. V každom prípade sa však 
znova založený Tatranský golfový klub 
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T Juraj Hruška, prezident Lomnického golfového 
klubu a duša golfového diania vo Vysokých Tatrách.

R Gajdoši zo Škótska - spomienka na 
otvárací ceremoniál k storočnici golfu.

R Pamätná medaila pri príležitosti 
storočnice golfu vo Vysokých Tatrách
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stáva riadnym členom SGÚ (rok 1996) 
a o niečo neskôr (rok 1999) začína 
klub svoju golfovú činnosť na krásnej 
lúke nad Veľkou Lomnicou. Mená ako 
L. Gogora, T. Svitana, M. Michna, M. 
Janík, J. Hruška, L. Krajňák, J. Jakub, 
J. Maslo, L. Janíková, R. Krajňák a S. 
Hrušková ostanú navždy na zozname 
prvých priekopníkov  novodobého gol-
fu vo Vysokých Tatrách.

Po určitých zmenách projektov 
spoločnosť Golf International, s. r. o., 
pomerne v krátkom čase a za veľkého 
osobného nasadenia vedenia spoloč-
nosti i všetkých pracovníkov realizo-
vala v roku 2000 výstavbu prírodného 
deväťjamkového ihriska. Napriek 
nevídane jednoduchým realizačným 
podmienkam a malým skúsenostiam 
sa tu vytvorilo pre členov klubu, ale aj 
návštevníkov Vysokých Tatier, prvé 
golfové zariadenie. To bolo vlastne 
istým jadrom budúcich veľkých 
zámerov, z realizácie ktorých sa teší-
me v týchto dňoch. V jednoduchých 
pomeroch sa prejavilo možno zdedené 
nadšenie domácich pre golf. Počet 

golfových hráčov a členov tunajšieho 
klubu sa pomerne rýchlo zvyšoval. 
Na znormovanom ihrisku sa začínajú 
usporadúvať prvé klubové turnaje, 
dokonca sa tu pravidelne konali aj 
veľmi dobre pripravené majstrovstvá 
klubových družstiev SGÚ. K realizácii 
zámerov definitívne pomohlo rozhod-
nutie vedenia spoločnosti Golf Interna-
tional, pánov J. Hrušku a L. Krajňáka, 
financovať výstavbu golfového rezortu 
z domácich zdrojov a tiež aj získanie 
generálneho partnera golfového klubu, 
ktorým je spoločnosť DaimlerChrysler 
Automotive Slovakia, s.r.o.

Naplnenie veľkého sna
Nedávno sme so záujmom privítali 

slávnostné odovzdanie perfektného 
klubového hotela a prvých regulár-
nych deviatich jamiek budúceho rezor-
tu. Po roku „Tatranci“ otvorili druhú 
deviatku 18-jamkového ihriska a pred 
otvorením je tretia deviatka golfového 
rezortu, nesúceho názov Black Stork.

Nabudúce: Piešťanské korene

T Jedinečná panoráma ihriska Black 
Stork vo Veľkej Lomnici.
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DIZAJN

Ako zvyčajne trochu lenivé leto je ideálne na rozjímanie o tom, čo všetko 
by v živote mohlo byť krajšie a lepšie. Napríklad aj veci okolo nás. 

D OCEĽOVÉ OVOCIE 
Architekti Kazuyo Sejimová a Ruye Nishizawa z uznávaného tokijského 
ateliéru SANAA vytvorili kávovú súpravu Fruit basket pre taliansku 
firmu Alessi. Skupinka bucľatých objektov z ušľachtilej ocele 
a s extrémne zjednodušenými detailmi odkrýva nečakané poetické
 sklony ateliéru, ktorý je známy skôr nenapodobiteľným chápaním 
architektúry ako abstraktného diagramu každodenných aktivít. 
www.alessi.com 

PREDÝCHAŤ, OKYSLIČIŤ! E 
Záhrada, terasa či bazén sú dnes viac než kedykoľvek predtým 

skvelou platformou pre dizajnérske experimentovanie s formami či 
progresívnymi technológiami. Napriek tomu exteriérový nábytok 

nedá dopustiť na prírodné materiály. Tento dlhodobý trend do bodky 
zhmotňuje botanicky inšpirované ležadlo Leaf, ktoré je ako list na 

rozhojdaných vlnách mora či rieky. walterknoll.de

R PES POMOCNÍK
Plastový miláčik – psík <Puppy>, ktorého pre firmu Magis 
vytvoril Eero Aarnio, má 36 nových podôb. Presne toľkí 
uznávaní dizajnéri, architekti a výtvarníci, medzi inými 
napríklad aj Herzog & de Meuron, Richard Sapper, Patricia 
Urquillová či Marcel Wanders, sa totiž zúčastnili charita-
tívneho projektu Puppylove s cieľom vyzbierať čo najviac 
dolárov na výskum a liečbu rakoviny. Za týmto jedineč-
ným nápadom stál aukčný dom Christie_s a významná 
americká dizajnérska firma Luminaire. www.luminaire.com 

D ČIERNY HUMOR
Barnaby Barford, svojrázny umelec a dizajnér, 
ktorý podobne ako celá generácia dnešných 
tridsiatnikov vyrástol na rozprávkach štúdia 
W. Disneyho a hudobnej televíznej stanici 
MTV, v londýnskej galérii David Gill Galleries 

na Fulham Road 60 predstavil svoju 
najnovšiu sériu ironických 

porcelánových figúrok. 
Nás očaril kúsok s názvom 

„Do kelu! Teraz už fakt prí-
dem neskoro“.  

www.barnabybarford.co.uk 
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Text: Elena Stoličná

E IKONKA
Vitra v rámci svojej 
„detskej misie“ s cieľom 
vniesť špičkový autorský dizajn aj do detských izieb začala 
s výrobou zmenšeného modelu jednej z ikon nábytkovej tvorby 
20. storočia – preslávenej stoličky Panton Chair od Vernera 
Pantona. Vybrať si možno zo siedmich farieb, z ktorých jedna 
isto ulahodí oku a aj hravej podstate vášho potomka. www.vitra.com



PRIPRAVUJEME

Text: SCG    Foto: archív

Staré príslovie hovorí : Ťažko na 
cvičisku – ľahko na bojisku. O riadení 
automobilu – a je jedno či osobného 
alebo nákladného – to platí dvojnásob-
ne. Každý vodič, aj ten najskúsenejší, 
sa môže ocitnúť v kritickej situácii, 
ktorú ešte nezažil a na ktorú nie je 
pripravený. Jednoducho, ktorú ,,nemá 
v rukách“... 
Pre pocit väčšej sebaistoty a bezpečia 
pri riadení a ovládaní automobilu 
na ceste a v teréne aj v tých naj-
kritickejších okamihoch pripravila 
spoločnosť DaimlerChrysler Auto-
motive Slovakia, s.r.o., v spolupráci 
so svojou partnerskou spoločnosťou 

DaimlerChrysler, Nemecko - pre 
priaznivcov a majiteľov áut značky 
Mercedes–Benz nasledujúce možnosti 
preverenia si jazdných schopností:

ON-ROAD
Zimný tréning v Saalfeldene,
Rakúsko
Januárový zimný tréning v profe-
sionálnom tréningovom centre v 
prekrásnom prostredí rakúskych Álp 
v roku 2008.
Zimné jazdy vo Švédsku  
Štvordňový zimný tréning vo februári 
až marci 2008 na zamrznutom jazere 
asi 100 km južne od polárneho kruhu.

OFF-ROAD
Dobrodružná cesta do Tanzánie 
Dobrodružná dvadsaťdvadňová cesta 
v septembri až októbri 2007 - viac či 
menej známymi oblasťami a rezervá-
ciami Tanzánie.

Okruh Toskánskom
Dvanásťdňový októbrový okruh 
zákutiami čarokrásneho jesenného 
Toskánska, pri ktorom si naplno vy-
chutnáte krásnu krajinu, dobré víno 
a výbornú kuchyňu. A to všetko ešte 
v tomto roku...

Tunis – jazdy na dunách Sahary 
Nezabudnuteľná šesťdňová jazda 
v novembri 2007 po dunách Sahary 
spojená s návštevou zaujímavých 
miest Tuniska a ubytovaním v luxus-
nom hoteli uprostred oázy. 

Rallye naprieč Tunisom 
Dobrodružná dvanásťdňová výprava 
na prelome mesiacov október až no-
vember 2007 z talianskeho Janova do 
Tunisu, pozdĺž severoafrického pobre-
žia, až na saharskú oázu.

Bezpečnostný tréning
Celodenný tréning v profesionálnom 
tréningovom centre PACHFURTH
(30 km od Bratislavy) zameraný na 
zvládnutie nepredvídateľných
situácií na vozovkách, akými sú šmyk 
- vyvolaný hydraulickou platňou 
zabudovanou vo vozovke, šmyk na 
mokrej vozovke, vyhýbanie sa náhlym 
prekážkam na vozovke pomocou 
tzv. vodných stien, jazda v prudkých 
zákrutách a na stúpajúcej a klesajúcej 
vozovke. 
Termíny: 8. 9. 2007, 20. 10. 2007,
10. 11. 2007, 24. 11. 2007, 15. 12. 2007

Viac informácií získate na tel. čísle:
+421 2 49294418

Preverte si svoje jazdné schopnosti!
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ZO SVETA

 Najdrahšie hotely 
                veta 

Text: SCG

Foto: Hotel Burj Al Arab, Hotel Cipriani, Frégate Island

Private, MGM Grand Hotel & Casino, Singita Private 

Game Reserve, Skibo Castle, Flickr

Ak si myslíte, že najdrahšími hotelmi sveta sú Hilton alebo Savoy, ste na omyle. 
Za jednu noc v nich by ste síce zaplatili sumu, ktorá by vám spôsobila psychickú 
ujmu, ale stále je to na míle vzdialené od cien v skutočne najdrahších hoteloch 
sveta. Paradoxom je, že niektoré z nich sa nachádzajú na miestach, kde by ste 
čakali len domorodcov vo farebných sukniach a slamených chatrčiach. 

S
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å The Mansion at the MGM 
Grand, Las Vegas, USA
So sumou viac ako 124 000 Sk za jed-
nu noc suverénne obsadil prvé miesto 
v rebríčku najdrahších hotelov sve-
ta The Mansion MGM Grand v Las 
Vegas. Hotel nesie meno filmovej spo-
ločnosti Metro-Goldwyn-Mayer, ktorá 
má v logu revúceho leva. Niet sa preto 
čo čudovať, že levy sú azda na každom 
kroku. A to nielen umelé! Prominentní 
hostia si môžu vyberať spomedzi kla-
sických apartmánov alebo z 29 veľko-

ryso riešených víl v toskánskom štýle 
s rozlohou od 731 do 3 660 m2. V kaž-
dej z nich je plne k dispozícii slu-
ha, dvaja dvorní kuchári, bazén a ve-
ľa iných maličkostí, napr. originály 
Picassa, na spríjemnenie chvíľ plných 
oddychu. Okolité záhrady poskytujú 
pre hostí súkromie pred očami dotie-
ravej verejnosti, športoviská, divadlá, 
kiná a kasína zase možnosť odreago-
vania sa od každodenných povinností. 
www.mgmgrand.com
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Courtesy of MGM Mirage

Courtesy of MGM Mirage



ç North Island, Seychely
Pôvodne to bol ostrov na pestovanie 
kokosových orechov, neskôr opustené 
a spustošené územie ponechané napo-
spas svojmu osudu a dnes je Severný 
ostrov jednou z najvyhľadávanejších 
prázdninových lokalít. Samozrejme 
iba pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. 
Na celom ostrove dlhom 1,5 km je iba 
11 ručne stavaných 5-hviezdičkových 
„chatrčí“ postavených v štýle Robin-
sona Crusoa. Jedna noc tu stojí viac 
ako 85 000 Sk. Hosťom je k dispozí-
cii ich súkromný lokaj. Ovocie a zele-
ninu si každý deň zbiera sám šéfku-
chár, dary mora sú čerstvo nalovené 
a mäso sa na ostrov dováža každý deň 
vrtuľníkom. Zvláštnosťou je knižnica 
postavená z koralových blokov, v kto-
rej nájdete nielen knihy, ale aj ostrov-
né relikvie, projekty a aktuálne roz-
behnuté environmentálne programy. 
Na ostrove sú aj kúpele zamerané na 
znovuzrodenie unaveného tela a duše. 
www.north-island.com

é Casa Casuarina, South Beach, 
Florida, USA
Keby steny vedeli rozprávať, tie vo vile 
Casa Casuarina by rozpovedali sku-
točne zaujímavý príbeh. Keď vilu v ro-
ku 1992 kúpil módny návrhár Gianni 
Versace, ani zďaleka nemala dnešnú 
podobu. Majiteľ z nej spravil doslova 

umelecké dielo a pozvánka do nej bola 
pre mnohých vyznamenaním a veľkou 
poctou. Po tom, ako bol 15. júla 1997 
Versace pred svojou vilou zastrelený, 
obleteli svet viaceré nevkusné foto-
grafie návštevníkov, ktorí sa natre-
li kečupom a líhali si na mramorové 
schody napodobňujúc tak zomierajú-
ceho návrhára. Dnes sa už takéto nie-
čo nemôže zopakovať. Pobyt v jednom 
z najdrahších hotelov sveta, ktorý už 
niekoľko rokov vlastní telekomunikač-
ný magnát Peter Loftin, si dovolí sku-
točne iba málokto. Ceny za jednu noc 
sa pohybujú od 62 000 Sk vyššie. V de-
siatich apartmánoch (každý zariade-
ný v inom štýle) sú kľučky a vodovod-
né kohútiky z čistého zlata, nábytok 
je ručne vyrezávaný a na pohovkách 
spočívajú ťažké látky s extravagant-
nými vzormi. V záhrade nechýba zná-
my mozaikový bazén, kde sa kúpala 
aj princezná Diana, Maddona či Sting. 
Kuchyňa je kráľovstvom šéfkuchára 
svetového mena – Wolfganga Birka. 
www.casacasuarina.com
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T V druhom najdrahšom hoteli sveta vám lokaj naservíruje 
pokrmy v súkromnej jedálni s výhľadom na oceán.



è Frégate Island Private, Seychely
Skryté zátoky a tropické lesy Seychel-
ských ostrovov v Indickom oceáne 
v minulosti vábili najmä pirátov. Dnes 
lákajú prominentných turistov z celé-
ho sveta. Najexkluzívnejším je v sú-
časnosti ostrov Frégate vzdialený 
20 min. letecky od hlavného ostrova 
Mahé. Ponúka dokonalé útočisko a ro-
mantiku pre tých, ktorí sú ochotní za 
jednu noc zaplatiť v prepočte viac ako 
60 000 Sk. Podľa denníka New York 
Times má súkromný ostrov Frégate 
najkrajšie pláže na svete a je jedným 
z dvoch miest, kde nájdete obrovské 

korytnačky žijúce voľne v prírode. Pri 
navrhovaní 16 viliek architekti použili 
výlučne drahé prírodné materiály, na 
vzbudenie pocitu, že jednotlivé obyd-
lia tu stáli od nepamäti a sú dokona-
lou súčasťou okolitej prírody. Labuž-
níci iste ocenia nielen 5-hviezdičkovú 
kuchyňu a značkové vína, ale aj dôraz 
na zážitok zo servírovania jedla. To sa 
podáva buď v Koloniálnom dome, ale-
bo v hlavnej reštaurácii hotela, alebo 
priamo na terase jednotlivých viliek, 
odkiaľ je úžasný pohľad na oceán. 

Špecialitou sú skalné kúpele, kde sa 
pracuje so 4 živlami, so vzduchom, 
zemou, vodou a po zotmení aj s oh-
ňom. www.fregate.com
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TT Pocit súkromia na ostrove Frégate si už vychutnávali 
aj takí návštevníci ako Bill Gates a Brad Pitt.

T Hotel je naozaj majstrovským dielom,  v ktorom sa 
skĺbila láska k prírode s láskou k ľuďom. 

D Hotel Frégate Island Private ponúka svoj luxus 
40 prominentným hosťom.  
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Courtesy of Frégate Island Private
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Popis vľavo

ê Hotel Cipriani & Palazzo 
Vendramin, Benátky, Taliansko
Prvá vec, ktorou sa môže legendár-
ny hotel Cipriani & Palazzo Vendra-
min pýšiť, je jeho poloha. Nachádza 
sa na pokojnom ostrove Guidecca, iba 
kúsok od Námestia sv. Marka. Hos-
tia majú k dispozícii 103 luxusných 
izieb a apartmánov, či už priamo v ho-
teli, alebo v odľahlejšom paláci Ven-
dramin. Tie najluxusnejšie ponúkajú 
okrem iných výhod aj 180° výhľad 
na benátsku lagúnu. Medzi najväčšie 
lákadlá hotela patrí vychýrená talian-
ska kuchyňa, rozsiahle záhrady, jedi-
ný vyhrievaný vonkajší bazén (v olym-
pijskej veľkosti!!!) v celých Benátkach 
a vynikajúce služby. V ponuke sú 
romantické plavby po Benátkach, wel-
ness, kúpele Casanova a športové 
programy. Ak by ste sa teda rozhodli 
stráviť svoju dovolenku v tomto vychý-
renom hoteli, nachystajte si minimál-
ne 54 000 Sk za jednu noc. 
www.hotelcipriani.com

ë Singita Private Game Reserve, 
Sabi Sand Game Reserve, 
Južná Afrika 
Exotické vilky Singita sú súčas-
ťou súkromnej prírodnej rezervácie 
na brehu rieky Sand v Krugerovom 
národnom parku. Aj keď sú uprostred 
divokej prírody, nechýba im luxus 
a prepych hotelov hlboko v civilizá-
cii. Majú poetické prívlastky (ebenová, 
kamenná...) a v každej sú pre jedné-
ho hosťa k dispozícii až traja členovia 
personálu, pripravení splniť mu kaž-
dé želanie. Zasklené steny ponúka-
jú úžasné pohľady na okolitú prírodu 
a život v nej. Hotel má svoj wellness 
program, luxusné fitness a kúpele 
priamo v buši zamerané na odbúranie 
stresu a navodenie pokoja mysle. Pre 
tých, ktorí túžia po dobrodružstve, sú 
pripravené celodenné výlety do divo-
činy. Hotel Signita sa za roky vypraco-
val na jeden z najluxusnejších hotelov 
v Afrike a každoročne získava prestíž-
ne ceny v hoteliérstve. Odráža sa to, 
samozrejme, aj na cene. Jedna noc by 
vás vyšla na viac ako 49-tisíc Sk. 
www.singita.com

DT Romantický Hotel Cipriani je 
najdrahším hotelom v Benátkach. 
Cena vychýrenej Dóžovskej zmrzliny 
sa odvíja od plátkov 24-karátového 
zlata použitého na jej výzdobu. 

D V hoteli Singita Private Game 
Reserve si môžete z Land Roveru denne 
prezrieť leopardy, levy a iné šelmy. 

Property of Orient-Express Hotels, Trains & Cruises
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í Le Toiny, Svätý Bartolomej, 
Karibik
Hotel Le Toiny láka svojich hostí nie-
len vychýrenou francúzskou kuchy-
ňou, ale predovšetkým panenskou 
prírodou, ktorá ponúka únik z reality. 
Nachádza sa v severovýchodnej čas-
ti malého francúzskeho ostrova v Ka-
Karibskom mori. V štrnástich vilách 
a jednom trojizbovom apartmáne si 
môžete za minimálne 48 000 dosýta 
užívať pocit slobody. Na súkromie sa 
v hoteli kladie maximálny dôraz. Hos-
tia majú dokonca možnosť zaplatiť za 
pobyt až v hotelovom taxi cestou na 
letisko. Všetko je zariadené v koloni-
álnom štýle, ani v jednej izbe nechýba 
ručne vyrobený nábytok z exotické-
ho dreva, plne vybavené „kuchynky“ 
s mini barom, najmodernejšia techni-
ka či bazén na terase. 
www.hotelletoiny.com

ì Londolozi Tree Camp, Sabi 
Sand Game Reserve, Južná Afrika
Slovo Londolozi pochádza z kmeňa 
v južnej Afrike, Zulu, a v preklade 
znamená „ochranca všetkých živých 
vecí“. Táto súkromná prírodná rezer-
vácia voľne žijúcich zvierat a vtákov 
bola založená v roku 1926. Ako prvej 
na svete jej bol udelený status „Relais 
et Chateaux“, na základe ktorého roz-
šírila svoje pole pôsobnosti o špecific-
ký druh hotelierstva spojený s luxus-
ným ubytovaním, skvelou kuchyňou 
a výbornými službami. V ponuke má 
viacero „táborov“, spomedzi ktorých 
je najluxusnejší Londolozi Tree Camp. 
Spája v sebe eleganciu a jednoduchosť 

zároveň. Za noc v jednom zo šiestich 
apartmánov hostia zaplatia v prepočte 
viac ako 47 000 Sk. V každom detai-
le, od bazéna a meditačnej časti, až po 
tapety Ralpha Laurena sa odzrkadľu-
je výnimočnosť africkej prírody. V po-
nuke tábora nie sú iba prechádzky po 
okolí, ale aj joga, masáže alebo fitness. 
www.londolozi.com

î Skibo Castle, Dornoch, 
Sutherland, Škótsko
„Raj na zemi“. Takto opísal zámok 
Skibo jeho majiteľ Andrew Carnegie 
a určite nebol prvý a ani posledný. 
Podľa majiteľa je pomenovaný aj naj-
exkluzívnejší súkromný klub „Car-
negie club“, ktorý sídli práve v tomto 
zámku. Ukrytý v krásnom hornatom 

prostredí poskytuje zámok Skibo pre-
pychovú pohostinnosť, vynikajúce 
služby a pocit slobody a súkromia. 
Všetky miestnosti (študovňa, knižni-
ca, biliardová miestnosť...) odrážajú 
grandióznosť Edvardskej éry a každá 
z 21 spální zámku je niečím výnimoč-
ná. K zámku patria aj hotelové „rodin-
né domčeky“, ktoré boli zrenovované, 
aby vyhovovali aj tým najnáročnejším 
hosťom. Rozľahlý park ponúka viaceré 
druhy športového vyžitia, medzi inými 
aj poľovačku na holuby, sokoly, jazdu 
na koni, kanoistiku a v neposlednom 
rade golf. Tí, ktorí nie sú členmi Car-
negie klubu, môžu zámok navštíviť iba 
raz v živote. Pre členov sú dvere otvo-
rené počas celého času ich vernosti. 
Jedna noc tu stojí viac ako 45 000 Sk. 
www.carnegieclub.co.uk
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ZO SVETA

D Hotel le Toiny je v prestížnej súťaži World Travel 
Awards 2007 nominovaný v kategóriách Najlepší hotel 
a Najlepší apartmán na ostrove Svätý Bartolomej.

R Na zámku Skibo si svoje „áno“ povedali americká 
popová kráľovná Madonna a britský fi lmový režisér 
Guy Ritchie. 



ï Burj Al Arab, Dubai, UAE
Aj keď sa jediný 7-hviezdičkový hotel 
na svete – Burj Al Arab nedostal na 
najvyššie miesto v rebríčku najdrah-
ších hotelov sveta, má na svojom kon-
te jedno prvenstvo. S výškou 321 m 
a 28 poschodiami je najvyšším hote-
lom na našej planéte. Ultramoder-
ná stavba v tvare plachetnice stojí na 
umelo vytvorenom ostrove 250 m od 
pobrežia. Má vlastný heliport, reštau-
ráciu Al Muntaha vo výške 200 m a na 
opačnom konci, niekoľko metrov pod 
morskou hladinou je reštaurácia Al 
Mahara. Pri zariaďovaní 202 apartmá-
nov sa skutočne nešetrilo. V každom 
nájdete vlastného komorníka, zlaté 
kľučky, otočné postele, obrovské tele-
vízory či okná od podlahy až po strop. 
Za noc v štandardnej izbe zaplatíte 
viac ako 40 000 Sk, ceny najdrahších 
apartmánov sa pohybujú nad hranicou 
200 000 Sk. 
www.burj-al-arab.com

jedinečná chuť,
neskutočný výhľad

Reštaurácia ALIZÉ
Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava | tel.: +421 2 5930 6041, fax: +421 2 2086 1978 | restaurant@alize.sk | www.alize.sk
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MercedesCard

MercedesCard je tu s novými ponukami a my veríme, že zaujmú nielen všetkých doterajších  držiteľov, ale oslovia 

i tých, ktorí o novej karte ešte uvažujú, alebo sa s ňou na stránkach nášho časopisu stretávajú po prvý raz. 

V spolupráci s Aquaparkom TATRALANDIA – Liptovský Mikuláš prináša MercedesCard 
zľavy vo výške 20 % z cien vstupeniek do Aquaparku - typ Relax Paket a Aqua Gold Paket a 
zároveň zľavu vo výške 10 % na konzumáciu jedál nad 200 Sk v reštaurácii Zbojnícka koliba.

Ďalšou novinkou je komplexný poistný program určený špeciálne pre hráčov golfu. Okrem 
cestovného poistenia zahŕňa poistenie golfových rizík:
• poistenie golfového náradia
• poistenie storna turnajových poplatkov
• poistenie zlomenia golfovej palice
• poistenie „Hole in One“ – jamka jedným  úderom (spoluhráčov sa patrí pohostiť 

– pokrytie nákladov)
• poistenie nákladov na zapožičanie náradia v prípade nedodania batožiny leteckým

prepravcom, zničenia alebo krádeže náradia.

V neposlednom rade sú výnimočné i podmienky na získanie kreditnej karty MercedesCard:

v prvom roku MercedesCard úplne zdarma 
a prostredníctvom vernostného programu možnosť 
jej bezplatného využívania i naďalej;

úverový limit  50 000 Sk bez dokladovania príjmu;

až 40-dňové bezúročné čerpanie finančných 
prostriedkov, a to aj pri výbere prostriedkov 
v hotovosti;

zvýhodnený ročný štandardný úrok  pri splácaní 
splátok len 11,9 % (mesačne 0,99 %);

možnosť vyčerpať úverový rámec i jednorazovo 
v plnej výške;

bezplatné elektronické služby;

31 miliónov akceptačných miest na celom svete.

Viac informácií a Žiadosť o vydanie súkromnej kreditnej karty MercedesCard nájdete na adrese: 
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo na tel. čísle 02 / 4929 4418

MercedesCard prináša

Je samozrejmosťou, že držitelia kreditnej karty MercedesCard môžu aj naďalej využívať množstvo ďalších benefitov, ako sú:

bezplatné vstupenky na autosalóny organizo-vané na Slovensku
možnosť zvýšenia úverového rámca v prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz v zahraničí
7 % zľava na darčekové predmety Mercedes--Benz

10 % zľava na krátkodobé zapožičanie vozidiel z cenníkov spoločnosti Motor-Car Bratislava
20 % zľava z VIP cenníkov na zapožičanie áut v sieti AVIS na Slovensku
8 % zľava na ubytovanie v hoteloch a prenájom áut v sieti TULIP TOURS
10 % zľava pri využití ubytovacích služieb hotelov Grand a Tri studničky
pozvánky na  podujatia a predvádzacie jazdy organizované spoločnosťou Motor-Car Bratislava
po celý rok 2007 bezplatný vstup do Mercedes--Benz múzea v Stuttgarte.

ďalšie novinky...



MB KLUB

   Návratka 

Meno a priezvisko

Adresa

Telefón

E-mail

Vozidlo

ŠPZ

Rok výroby

 Potvrdzujem svoju účasť a rezervujem si ubytovanie pre .......... osôb v hoteli:

 u Hotel Grand **** (www.grandjasna.sk) cena cca: 2 600 Sk / dvojlôžková izba / noc

 u Hotel Sorea SNP*** (www.sorea.sk) cena cca: 1 400 Sk / dvojlôžková izba / noc

 u Hotel Ostredok** (www.energosluzby.sk) cena cca: 700 Sk / dvojlôžková izba / noc

 u ubytovanie si zabezpečím sám

✁
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Pozvánka
 

Czecho – Slovakia Mercedes-Benz Tour 
10. - 12. augusta 2007

Mercedes-Benz klub Slovensko a Mercedes-Benz Klub Česká republika si dovoľujú pozvať všetkých 

priaznivcov a majiteľov vozidiel značky Mercedes-Benz na spoločný medzinárodný zraz, ktorý sa uskutoční 

dňa 10. – 12. augusta 2007 v Jasnej na parkovisku v areáli hotela GRAND v Demänovskej doline v Nízkych 

Tatrách. Zraz je určený pre všetky vozidlá značky Mercedes-Benz bez ohľadu na rok výroby a typ vozidla.

V priebehu piatka 10. 8. 2007 prebehne 
registráca vozidiel, po ktorej bude veľmi 
zaujímavá prezentácia materiálov na tému 
Mercedes-Benz – história vzniku značky, 
rôzne technické novinky, DVD ukážky 
z predchádzajúcich podujatí, fotografie atď.

V sobotu ráno sa zaregistrujú poslední 
účastníci a od 10.00 hod. je pre všetkých 
pripravený bohatý program. Jazdou 
v nádhernej prírode Nízkych Tatier sa 
všetci účastníci presunú k blízkym prírod-
ným a kultúrnym skvostom, budú pre 
nich pripravené rôzne atraktívne súťaže so 
zameraním na Mercedes-Benz a sprievodné 
programy. Tento vzrušujúci deň vyvr-
cholí slávnostným vyhlásením výsledkov 
a odovzdávaním cien, po ktorom sa 
uskutoční večera sprevádzaná kultúrnym 
spoločenským programom. 

Na nedeľu je pripravených niekoľko zau-
jímavých tipov na výlety, aby ste si mohli 

v plnej miere vychutnať krásy okolitej 
prírody Nízkych Tatier, ako aj kultúrnych 
pamiatok. 

V prípade, že vás naša ponuka zaujala,
 neváhajte navštíviť našu internetovú strán-
ku www.mercedes-benz-klub.sk, na ktorej 
nájdete všetky potrebné informácie. Regis-
tračný poplatok pre členov klubu MBKS 
alebo MBKCR je 200 Sk a pre ostatných 
300 Sk za vozidlo a vodiča. Každá ďalšia 
osoba - člen hradí 100 Sk, a nečlen 150 Sk. 
Pre deti do 10 rokov je vstup zadarmo. 
Poplatok je možné uhradiť prevodom na 
účet: 403 003 1818 / 3100 (Špec. sym.: ŠPZ 
vozidla), alebo v hotovosti priamo na mieste 
konania. Pre zarezervovanie kapacít by sme 
vás chceli poprosiť, aby ste nám do piatka 
20. júla 2007 zaslali priloženú návratku poš-
tou na adresu: Mercedes-Benz klub Sloven-
sko, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, alebo ju 
vyplnili priamo na našej internetovej stránke.

02.2007 Hviezdy ciest

Czecho – Slovakia Mercedes-Benz Tour 
10. - 12. augusta 2007

Som členom klubu MBKS alebo MBKCR:
u áno (poplatok 200 Sk)      
u nie (poplatok 300 Sk)

Počet ďalších osôb nad 10 rokov: ............ 
u áno (poplatok 100 Sk pre členov a 150 Sk 
pre nečlenov) 

Poplatky celkom: ...................... Sk uhradím:
u prevodom na účet: 403 003 1818/3100
    Ľudová banka, špec. symbol: ŠPZ vozidla
u priamo na mieste

Zašlem fotografiu vozidla:  u áno      u nie
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Text: SCG Foto: archív Pavla SusuFascinujúca  
    „poloha farieb“

1

01:09  Hodina deväť mi-
  nút. Prepočítané 

na minúty – 69! Aj taký je nielen 
názov, ale aj hlavný motív poslednej 
kolekcie, ktorému dominuje fascinu-
júca „poloha farieb“. Nebol by to Pavol 
Susa, keby na jeho obrazoch nedomi-
novala láska, bolesť, večný boj muža 
a ženy. Keby nimi nemávali vášne a 

pudy. V časoch stredoveku by sa písa-
lo: „A otvorilo sa peklo a vyvrhlo Susu, 
aby pokúšal svet svojím umením!!!“ 
Názov jeho najnovšej kolekcie 01:09 je 
originálny tak ako autor sám. Má myš-
lienku, šteklivý motív a pointu. Naj-
dôležitejšie atribúty definujúce dobré 
dielo. Jeho tvorba je živá, dynamická, 
plná emócií. Strieda nálady a pocity, 

techniky a farby. Každý obraz je origi-
nál. Spojenie kreativity, talentu, svoj-
ského pohľadu na svet a bohémskej 
skúsenosti. Vytvára komplex, ktorý sa 
nedá opísať iným slovom ako krásny. 
A navyše má dôležitú vlastnosť, čím 
viac na jeho obrazy pozeráte, tým viac 
vás fascinujú, tým viac sa stávajú ne-
všednou každodennosťou.  



Cyklus: Motýlie krídla – boj protikladov

Obraz 1: Len jedno leto máš
Rozmery: 100 x 80 cm. Technika: kombinovaná – akryl, polyester, sklo
Dátum vzniku: 2006

Obraz 2: Otvorím dlane a leť
Rozmery: 90 x 70 cm. Technika: kombinovaná – akryl, polyester, sklo
Dátum vzniku: 2006

Cyklus: Triptych aktov

Obraz 3: Modlivka nábožná
Rozmery: 100 x 80 cm. Technika: kombinovaná – akryl, polyester, sklo
Dátum vzniku: 2006

Cyklus: Galaktická príťažlivosť

Obraz 4: Energia
Rozmery: 70 x 70 cm. Technika: kombinovaná – akryl, polyester, sklo
Dátum vzniku: 2006

Cyklus: Srdcia

Obraz 5: Bolesť lásky
Rozmery: 70 x 70 cm. Technika: kombinovaná – akryl, polyester, sklo
Dátum vzniku: 2006

02.2007 Hviezdy ciest
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5

Pavol Susa (1965), vyštudoval SPŠ strojníc-
ku a absolvoval súkromné štúdium v atelié-

ri Libora Vojkůvku a Zdenka Jeřábka. Je členom 
SLOVENSKEJ VÝTVARNEJ ÚNIE (SLOVAK 
UNION OF VISUAL ARTS). Technické vzdelanie 
zužitkoval aj vo svojej tvorbe. Vymyslel si 
charakteristickú kombinovanú techniku akryl 
- polyester - sklo, ktorá dáva menu SUSA typický 
ráz. Diela prezentoval na výstavách na Sloven-
sku aj v zahraničí (ČR, Taliansko), ich držiteľmi 
sú súkromní zberatelia v Európe, Ázii a USA. 
Po dlhom období, keď sa emočne v tvorbe veno-
val svojim vzťahom so ženami, náboženstvu, 
filozofii, začiatkom tohto roka na ostrove RE-
UNION v Indickom oceáne sa v jeho tvorbe začal 
návrat k téme emotívnej živelnosti prírody.
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TRENDY

Gramofón 21. storočia
Ak patríte medzi tých, ktorí si v minulosti nazbierali početné 
kolekcie vinylových platní a stále máte ťažké srdce zahodiť 
ich do koša, zbystrite pozornosť. Spoločnosť ION uviedla na 
trh revolučný gramofón USB Turntable, ktorý konvertuje 
vinylové platne priamo na CD nosič alebo do formátu MP3. 
Umožňuje to vnútorný softvér, ktorý dané nahrávky ešte aj 
vyčistí a kvalitatívne upraví do najlepšieho možného stavu. 
Gramofón sa dá pripojiť k akémukoľvek domácemu stereu 
s AUX vstupom. 
www.ion-audio.com

Projektor namiesto kina
Predstavením svojho prvého multimediálneho DVD projektora TDP-ET20U postavila 
spoločnosť Toshiba poriadne vysoko latku domácej zábavy. Tento optimálny projektor je 
určený pre tých, ktorí vyžadujú flexibilitu v pripojení, užívateľskú univerzálnosť a úžas-
né predstavenie zároveň. Vďaka integrovanému DVD prehrávaču a 5.1-channel Dolby 
Pro Logic Surround Sound sa vám už ani neoplatí chodiť do kina. Je ideálny na pozeranie 
filmov, športových zápasov, videohier, fotiek, na pracovné prezentácie pre profesioná-
lov, aj pre bežných ľudí. Podporuje celú škálu formátov vrátane DVD-Video, DVD+RW, 
DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-DA, VCD, SVCD, ISO9600 (MP3, Divx), CR-R a CD-RW. 
Natívne rozlíšenie je 854x480 (480 p), ostrý a čistý obraz má jas 1100 lm, je širokouhlý 
s nastaviteľnou zmenou pomeru strán zo 16:9 na 4:3. 
www.toshiba.com

Ocenená fantázia
Predstava večnosti a komunikácie, krása keramickej vázy 
a tajomstvo vesmíru. Toto všetko sa podarilo ukryť dizaj-
nérom spoločnosti LG Electronics do limitovanej edície 19‘‘ 
monitorov s názvom Fantasy Monitor. Ako prvý uzrel svetlo 
sveta model Fantasy JAR, ktorý mal taký úspech, že onedlho 
k nemu pribudli aj Fantasy Ring a Fantasy Eclipse. Podľa slov 
Ljubena Patorčeva: „Monitory z dizajnového radu Fantasy 
ocenia hlavne tí, ktorí majú pracovňu ako súčasť obývačky, 
alebo si potrpia na netradičný vzhľad.“ Oproti prvému modelu 
ponúkajú tie dnešné ešte lepší LCD panel, prepracovanú vnú-
tornú elektroniku a certifikáciu s novým operačným systémom 
Microsoft Windows Vista. Čas odozvy je 2ms, kontrastný 
pomer 3000:1 v DFC móde, rozlíšenie 1280x1024, bod 0.294 
mm a pozorovacie uhly V 170°/H 170°. Všetky tri monitory sa 
pýšia ocenením z prestížnej dizajnérskej súťaže Redhot Design 
Awards 2007.   
www.lge.com 

Text: SCG.
Foto: LG Electronics, Bang & Olufsen, ION, Toshiba
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Farebná hudba
Podľa mnohých milovníkov hudby vyjadruje CD 
prehrávač BeoSound 9000 podstatu myslenia 
spoločnosti Bang & Olufsen. Spája totižto moderný 
dizajn spolu s vysokofunkčným hudobným systé-
mom. Na prvý pohľad vás zaujme silnými líniami 
a náhodnými farbami jednotlivých diskov. Každý 
BeoSound 9000 je jedinečný, presne podľa toho 
aké CD jeho majiteľ obľubuje. Medzi šiestimi CD si 
prehrávač dokáže vyberať sám, alebo podľa toho, 
aký postup mu zadáte. Pri výmene CD sa nemusíte 
ani pohnúť z miesta. Moment, keď sa „spona“ 
presúva dopredu alebo dozadu, je skutočný záži-
tok. Každý disk si môžete pomenovať. Názov spolu 
s menom interpreta sa zobrazí na displeji, ktorý je 
vsadený na samotnej spone. Pred zvedavými prs-
tami najmenších chránia prehrávač fotoelektrické 
senzory. Poloha displeja a ovládacích tlačidiel je 
nastaviteľná podľa toho, či si majiteľ BeSound 
9000 zavesí na stenu, alebo postaví na zem. Súčas-
ťou prehrávača je aj bežné AM/FM rádio. Názov 
a frekvencia jednotlivých staníc sa dajú samozrej-
me uložiť do pamäte.  
www.bang-olufsen.com

Elegantná komunikácia
Extravagantne vyzerajúci mobil Serene je skutočným umeleckým dielom, ktoré vyšlo zo spoločnej dielne 
firiem Samsung a Bang & Olufsen. Ponúka to, na čo súčasný trh s mobilnými telefónmi takmer zabudol 
– príjemnú a zároveň pohodlnú komunikáciu. Okrem najkvalitnejšieho zvuku a rečového rozlišovania 
v ére mobilných telefónov má všetky základné funkcie, ktoré sa od mobilov vyžadujú – SMS, MMS, e-mail 
a zabudovaný fotoaparát s objektívom po stranách telefónu s rozlíšením VGA. Prehrávač MP3 sa prispô-
sobuje veľkosti pamäte s kapacitou 20 MB a na bezdrôtové pripojenie je určený Bluetooth. Reproduktory 
našli svoje miesto za klávesnicou. Takto sa do vášho ucha dostane zvuk najvyššej možnej kvality. Kláves-
nica zmenila svoj tvar zo štvorcovej na kruhovú okolo navigačného kolieska. Extra veľký displej poskytuje 
množstvo priestoru na písanie, čítanie správ, alebo na prezeranie kontaktov. Telo mobilu Serene pozostáva 
z dvoch častí spojených umne prepracovaným hliníkovým kĺbom. Telefón sa otvára automaticky, pomocou 
zabudovaného motorčeka. Stačí len zľahka dotykom aktivovať jeho mechanizmus. Nabíjačka je rovnako 
elegantná ako samotný telefón a rovnako funkčná ako stanica pre notebook. 
www.bang-olufsen.com      www.samsung.com



Tradícia Raňajok s hviezdou sa začala 
v pôvodnom sídle spoločnosti Motor-
-Car v Bratislave na Poliankach. Za 
pätnásť rokov sa z hviezdnych raňajok 
stalo jedno z najväčších a najznámej-
ších motoristických podujatí. Rozšírilo 
sa na celé Slovensko a trvá celodenne 
niekoľko týždňov...
Klienti – a to tak verní, ako aj poten-
ciálni – si nielenže prezreli, ale aj 
odskúšali niektoré z pripravených 
desiatok modelov a vyhotovení najmo-
dernejších osobných vozidiel značky 
Mercedes-Benz tried A, B, C, E, CLS, 
CLK, SLK, CL, SL, S, R, ML a G. Pocho-
piteľne, nechýbali ani ďalšie značky 
„zo stajne“ DaimlerChrysler, akými sú 
Smart, Jeep, Chrysler i Dodge. Motor

-Car Trnava pre svojich priaznivcov 
pripravil navyše aj úžitkové Mercede-
sy Vito, Viano a ťahač Actros. Prvý deň 
už tradične patril zástupcom médií, 
pričom ďalšie dni „Raňajok s hviez-
dou“ boli maratónom so špičkovým 
obsadením automobilov a pozornými 
stovkami vyznávačov kvalitných 
a bezpečných áut – akými Mercedesy 
nepochybne sú. Medzi osobnosťami 
nechýbali politici, diplomati, či známe 
osobnosti ako Katarína Hasprová, 
Sylvia Lakatošová-Chovancová, Karol 
Bustin, Patrik Švajda, Ladislav Vaš-
kovič, neurochirurg Miron Šramka, či 
podnikatelia Marek Ladvenica, Vojtech 
Lampert a mnohí ďalší...  
Text: Peter Kresánek

Parkoviská s nachystanými testovacími vozidlami. Čoskoro sa však úplne vyprázdnili a na cestách neutíchal ich nával.
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Profesora Mirona Šramka z Onkologického 
ústavu sv. Alžbety zaujalo najmä nové Céčko vo 
vyhotovení Elegance.

Hviezdny maratón
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Množstvo hostí na Raňajkách mali - aj v trnavskom Motor-Car. 

Veľvyslanec ČR v SR Vladimír Galuška (vpravo), ktorý si tu zajazdil 
aj na Segwayi a riaditeľ STV Radim Hreha (vľavo) známy záľubou 
v jednostopových vozidlách, dostali informácie z prvej ruky: od 
riaditeľa DCAS.

Na Raňajkách predstavil ponuku klenotníctva Alegra z Michalskej 
ulice v Bratislave jeho riaditeľ Andrej Cesnak.

Vydavateľ Karol Bustin sa tu stretol aj s Katkou Hasprovou.

Model G si na trnavských Raňajkách otestoval tiež úspešný 
podnikateľ Marek Ladvenica. 

Ochotne nám zapózoval tiež čerstvý majiteľ nového ML 
generálny riaditeľ akciovej spoločnosti World Consult Vojtech 

Lampert s dcérou.

Štátny tajomník ministerstva financií František Palko na 
Raňajkách stretol i umelca a podnikateľa Michala Gučíka.
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Nie náhodou je hlavná cena pre tohtoročného víťaza Aegon Cupu nový Smart fortwo. 
Smarty patria medzi najekologickejšie vozidlá na svete. Sú nielen najhospodárnejšie, ale 
produkujú minimálne množstvo emisií CO2. 

Príťažlivý Aegon Cup

V plnom prúde je už tretí ročník 
Slovenského skokového pohára (SSP) 
Aegon Cup juniorov a seniorov. Úvod-
né z piatich podujatí sa konalo na 
parkúre TJ Žižka v Petržalke. Nechýba-
la na ňom kompletná slovenská špička 
a výborné počasie. Druhé podujatie
Aegon Cupu sa uskutočnilo v jazdec-
kom areáli Karpatia pri Záhorskej 

Bystrici. Počas troch dní sa tu konali 
aj Grand Prix R. S. Teamu súťaže až po 
najvyššiu náročnosť stupňa T (prekáž-
ky vysoké až do 1,5 metra), ktorý sa 
skáče na Slovensku len na niekoľkých 
pretekoch, ako je napríklad Grand Prix 
Bratislava. 
Po prvých štyroch kolách je v SSP
Aegon Cup nasledovné poradie: seniori 

1. M. Štangel, 2. Z. Kuchár, 3. Macko-
viak; juniori a mladí jazdci 1. Ouzský, 
2. M. Ciganová, 3. J. Cigan ml. 
„Cieľom nášho seriálu parkúrových 
pretekov je zvýšenie atraktivity junior-
ského a seniorského skokového jazde-
nia“, zdôraznil riaditeľ SSP Aegon Cup 
Ing. arch. Karol Kállay. „Tohto roku 
sa nám podarilo tiež zvýšiť odmeny 
pre najúspešnejších jazdcov. V seni-
orskej kategórii celkový víťaz dostane 
automobil Smart fortwo, v juniorskej 
scooter Honda SCV 100. A podstatne 
vyššie sú aj ďalšie odmeny.“
Príťažlivosť Aegon Cupu zvyšuje di-
vácky populárna súťaž Ride and Drive. 
Počas doterajších dvoch kôl SSP Aegon 
Cup sa na nej vo dvojiciach s jazdcami 
na koňoch predstavili známe sloven-
ské osobnosti za volantom Smartu a na 
unikátnom dvojkolovom dvojstopovom 

Prvenstvo vo svojej 
kategórii po prvých 
štyroch kolách Aegon 
Cupu si vybojoval Ing. 
Marián Štangel. Na 
snímke je tentoraz 
so svojím tátošom 
oceľovým. Pre jeho 
spoľahlivosť a účelnosť 
si ho pochvaľuje 
rovnako ako tie živé.
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vozidle Segway. Okrem iných tu súťa-
žili Jožko Golonka, Andy Hajdu, Karol 
Kállay, Maroš Kramár, ale aj Dr. Ma-
rián Kočner, či predseda predstaven-
stva spoločnosti Zentiva MUDr. Ale-
xander Černák.    
„Chvalabohu ide trošku to jazdectvo 
na Slovensku dopredu,“ ohodnotil 
stručne, ale výstižne, doterajší priebeh 
SSP Aegon Cup a ďalších tohtoročných 
podujatí prezident Slovenskej jazdec-
kej federácie Andrej Glatz. Zároveň 
vyzdvihol aj evidentný prírastok súťa-
žiacich mladých koní. 
Text: Peter Kresánek

AVIS ako prvá
požičiava aj triedu C
 

Okolo pol stovky nových vozidiel 
Mercedes-Benz tried C, E, ML, či au-
tomobilov Smart fortwo dá tohto roku 
do užívania pre svojich klientov na 
Slovensku najväčšia požičovňa áut na 
svete - AVIS. 
Ako ďalej informoval výkonný riaditeľ 
a predseda predstavenstva AVIS Slo-
vensko Vladimír Orth, v SR rovnako 
ako aj v zahraničí požičiavajú ako prví 

aj vychytené automobilové novinky. 
Platí to aj o novom modeli Mercedesu 
triedy C. Na nové modely pritom 
poskytnú počas prvých mesiacov 
zvýhodnené denné sadzby požičovné-
ho: pre triedu C za 1 500 Sk (+DPH) 
a pre Smart fortwo za 450 Sk (+DPH). 
Zámerom je, aby ich mohlo čo najviac 
klientov nielen využívať, ale aby si ich 
aj touto cestou mohli potenciálni záu-
jemcovia vyskúšať. Podľa V. Ortha je 
to jeden z príkladov, aké pozitívne vý-
sledky prináša dlhodobo dobrá spolu-
práca spoločností AVIS a Motor-Car, či 
najnovšie DaimlerChrysler Automotive 

Slovakia (DCAS). Argumentuje pritom 
tým, že automobily značky Mercedes-
-Benz si často žiadajú prestížni klienti 
AVIS-u, akými sú podnikatelia či 
špičkoví manažéri, a to hlavne pre ich 
kvalitu a nezameniteľný imidž.   
AVIS vznikla roku 1946 v Spojených 
štátoch. Filozofiu jej zamestnancov 
vyjadruje slogan „We try harder“ 
(Vynakladáme viac úsilia). Medziná-
rodná požičovňa automobilov AVIS má 
v súčasnosti vyše 5-tisíc pobočiek vo 
viac ako 170 krajinách sveta, prostred-
níctvom ktorých prenajíma vyše pol 
milióna vozidiel. 
Od novembra 1996 pôsobí AVIS aj na 
Slovensku. Za tento čas si tu výrazne 
zväčšila svoj automobilový park, zvýši-
la počet ponúkaných kategórií áut a aj 
kvalitu služieb. Spektrum jej služieb 
sa pritom okrem iného, podobne ako 
vo svete, rozšírilo aj o prenájom ná-
kladných a dodávkových vozidiel či 
operatívny lízing. Slovenská sieť AVIS 
s desiatimi pobočkami a zhruba päť-
desiatimi komisionálnymi predajcami 
dnes prakticky pokrýva celé územie 
krajiny. Požičiava 365 dní v roku vyše 
300 nových vozidiel nie starších ako 
šesť mesiacov. V sortimente má šest-
násť tried automobilov - od malých, 
hospodárnych až po prémiové. 
Text: Peter Kresánek

Medzi oduševnených iniciátorov a zároveň fanúšikov SSP Aegon Cup patria aj Slávka 
Kállayová a generálny riaditeľ spoločnosti Aegon Životná poisťovňa Ing. Peter Brudňák.  

Vozidlá z novej flotily prevzal  výkonný 
riaditeľ a predseda predstavenstva AVIS 

Slovensko Vladimír Orth (na snímke 
vpravo). Za spoločnosť DaimlerChrysler 

Automotive Slovakia (DCAS) autá 
odovzdávali vedúci predaja osobných 

vozidiel Róbert Hatala a správkyňa parku 
vozidiel Ingrid Scholtzová.  



 

Hviezdy ciest 02.2007 

SPEKTRUM

Harryho dobrodružstvá 
s hviezdou

Pohodový víkend pre tých najmenších 
a ich rodičov, ale aj deti z detských 
domovov a škôl pripravila na štadióne 
obce Gáň pri Galante spoločnosť Robin 
Freight v spolupráci s DaimlerChrysler 
Automotive Slovakia. Stovky detských 
návštevníkov si tu mohli naživo od-
skúšať dobrodružstvá Harryho Pottera 
a prejsť zakázaný les, školu mágie, 
tajomnú komnatu, morskú ríšu, či ab-
solvovať metlobal, dračí súboj, lezeckú 
stenu, alebo šmýkačku kocúr. Zároveň 
sa tu tým skôr narodeným predstavili 
aj úžitkové vozidlá s trojcípou hviezdou 
v znaku. K príjemnej atmosfére prispe-
li aj vystúpenia hudobných skupín 
Kmeťo band a Gladiátor.
Medzinárodný dopravca - spoločnosť 

Robin Freight má vyše sto zamestnan-
cov. Tohto roku si doplňuje vozový 
park z aktívnych 93 na 129 vozidiel 
najmä o automobily značky Mercedes-
Benz. Vo Veľkej Británii zabezpečuje 
car ferry na základe zmlúv s lodnými 
spoločnosťami. V súčasnosti však už 
obsluhuje tiež destinácie Nemecko, 
Španielsko, Taliansko, štáty Beneluxu 
a etabluje sa i v Rumunsku.
„História firmy Robin Freight sa odvíja 
od rokov 1998 až 2002, keď sa ukázala 
na Slovensku potreba špecializovaného 
dopravcu pre Veľkú Britániu a tejto 
úlohy sme sa ujali. Dnes poskytujeme 
kvalitný transportný servis výlučne 
vlastnými motorovými vozidlami.“ 
Vysvetľuje jej zakladateľ a terajší pred-
staviteľ Robert Matula. Základ úspechu 
vidí najmä v ľudskom potenciáli spo-
ločnosti. Tiež v ústretovosti k požiadav-
kám klientov. Napríklad v uplatňovaní 

s prihliadnutím na životné prostredie 
najnovších technológií a najmodernej-
ších vozidiel. Všetky majú satelitný 
systém a kontroling s možným dohľa-
dom samotného zákazníka.
Kontakt: Robin Freight, Trnavská cesta 
6, 926 01 Sereď, +421 317 014 341, 
+421 905 605 236, robertmatula@rob-
infreight.sk   

Úspešná prezentácia 

Štvrtý špecializovaný medzinárodný 
veľtrh zabezpečovacej a bezpečnostnej 
techniky E+R+P sa stal miestom úspeš-
nej prezentácie vozidiel Mercedes-
Benz. V jednej z najväčších expozícií 

veľtrhu, ktorý sa koná iba každý druhý 
rok, zaujali na zvláštne poslanie vyho-
tovené a najmä pre ozbrojené zložky, 
ale aj hasičov a záchranárov predurče-
né vozidlá tejto značky.    
S vozidlami vystavenými v expozícii 
Mercedes-Benz sa podrobne oboz-
námili a o viaceré s nimi súvisiace 
údaje zaujímali minister vnútra 
Robert Kaliňák a policajný prezident 
generál Ján Packa (na fotografii zľava 
uprostred). Odborné informácie im 
z prvej ruky okrem iných poskytoval 
riaditeľ Motor-Car Group Júlis Šabo 
(úplne vpravo). Úplne vľavo je na 
fotografii predstaviteľ úpravárenskej 
spoločnosti Ivan Stražan. V pozadí ria-
diteľ veľtrhu Ľubomír Kopecký. Medzi 
odborne fundovanými návštevníkmi 
expozície, ktorým neunikol žiaden 
detail, nechýbal ani prezident hasič-
ského a záchranného zboru plukovník 
Jozef Paluš. 
Text: Peter Kresánek

Časť hostiteľského tímu spoločnosti Robin Freight, uprostred jej zakladateľ a konateľ 
Robert Matula 

Hojným počtom zastúpených účastníkov „Harryho dobrodružstiev v Gáni“ pozdravili 
(sprava) Robert Matula - šéf spoločnosti Robin Freight a za DCAS Peter Ondriaš.



Compass tvojej kariéry

Úplne novo, na netradičné použitie 
koncipovaný Jeep Compass sa stal pred-
metom záujmu študentov vybraných 
vysokých škôl so zameraním na manaž-
ment a ekonómiu, ktorí sa zúčastnili 
súťaže konanej tentoraz so sloganom 
„Compass tvojej kariéry“. Súťaž vyhlá-
sila Vysoká škola manažmentu/City 
University of Seattle, v spolupráci so 
spoločnosťou DaimlerChrysler Auto-
motive Slovakia (DCAS) a za podpory 
týždenníka Trend, spoločností Nokia, 
Microsoft, NAY i Sky Europe. Cieľom 
súťaže bolo navrhnúť reklamnú kam-
paň s tematickým zameraním na tento 
nový Jeep. 
Do aktuálneho, už štvrtého ročníka 
súťaže zameranej na podporu kreati-
vity, schopnosti inovácií a rozšírenia 
rozhľadu prišli podľa hodnotení dopo-
siaľ najkvalitnejšie práce. „Ukazuje 
sa, že do súťaže sa zapájajú najmä tí, 
čo vedia, o čom chcú písať. Úrovni ich 
prác prispelo aj to, že prvýkrát boli 
zadané konkrétne parametre.“ Kon-
štatovala jedna z iniciátoriek súťaže, 
predstaviteľka spoločnosti DCAS, Ingrid 
Janečková. 
Čerstvými tohtoročnými víťazmi súťaže, 
do ktorej sa od jej prvého ročníka zapo-
jilo už vyše sto talentovaných budúcich 
manažérov, sa stali Martin Štrba, 
Michal Pastier (ktorý bodoval aj v mi-
nulom ročníku) a Ján Ruman. Pre tých, 
ktorí chcú skúsiť šťastie o rok, budú 
informácie na /www.vsm.sk/.   
Text: Peter Kresánek

Objavenie
tajomstva tmy

Prvý februárový deň mali hostia spo-
ločnosti Motor-Car Banská Bystrica 
možnosť „Objavovať tajomstvo tmy“, 
ako sa nazýval večierok venovaný 
ľuďom, ktorí svetlo nikdy nevideli. 
Jeho súčasťou bola dražba umeleckých 
predmetov slovenských umelcov, 
akými sú Gordana Turuk, Milan Lalu-
ha, Ladislav Moško, Daniel Brunovský, 
Emília Jakubisková, Marián Vida, kto-
rá predchádzala zmyslu tohto príjem-
ného spoločenského večera v podobe 
vyzbierania a odovzdania finančnej 
sumy 180 000 korún pre Slovenskú 
nadáciu Silvie Gašparovičovej. Tie 

odovzdal riaditeľ spoločnosti Motor-
-Car Banská Bystrica – Peter Kunkela 
priamo do rúk prezidentky nadácie 
- Silvii Gašparovičovej. Uvedená akcia 
by sa nemohla uskutočniť bez podpory 
štedrých partnerov, akými boli spoloč-
nosti EUOBIA GLAS, MSJ, GALÉRIA 
TEO či ROTARY. 
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Martin Štrba a nový Jeep Compass, na 
ktorom sa bude voziť. Ako tohtoročný 
víťaz súťaže získal tiež ďalšie ceny, vrátane 
ponuky na trojmesačnú stáž v DCAS a na 
čiastočné štipendium v MBA programe 
City University of Seattle.
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Text: SCG Foto: archív
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Motor-Car 
Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 
831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444 
Fax: 02 / 4929 4929 
info@mercedes-benz.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

 
Vľavo:

Postava muža, zlato,
Museo de América

Nádoba s ľudskou podobou, keramika, 
Museo de América

Dole:

Fľaša so zvieracou podobou, maľovaná 
keramika, Museo de América

  Zmluvní partneri Mercedes - Benz

 1 Pozvánka

 LIONEL RICHIE V BRATISLAVE

 V rámci turné k minuloročnému albumu Comming Home sa 
25. júla 2007 v bratislavskej Incheba Expo Aréne predstaví 
slovenskému publiku americký spevák a skladateľ Lionel Richie. 
Tento matador populárnej hudby a držiteľ niekoľkých ocenení 
Grammy je na scéne populárnej hudby už vyše štvrťstoročie. 
Richie - ako úspešný hudobník a hviezda predovšetkým osem-
desiatych rokov, pýšiaca sa svojou hviezdou slávy na hollywood-
skom bulvári, je okrem iného aj držiteľom Oscara za skladbu 
Say You, Say Me z filmu Biele noci. www.kultura.sk

 

 2 Pozvánka

 „... A PRIŠLI INKOVIA“  

 Územie Peru bolo osídlené už v 9. tisícročí pred n.l. a postupne sa 
stalo centrom vyspelých kultúr. V 10. – 16. storočí tu prekvitala 
slávna ríša Inkov Twantisuyo, známa dobrou politickou organi-
záciou, centrálnym riadením a stavebným umom. Keď bola ríša 
v 16. storočí dobytá Španielmi, po celom svete sa rozšíril chýr 
o inkských zlatých pokladoch. Budapeštianske múzeum svojim 
návštevníkom až do 9. septembra 2007 ponúka jedinečný pohľad 
na kultúrne bohatstvo, ktoré nám Inkovia zanechali v podobe 
zlatých a strieborných šperkov, keramických predmetov a textílií
www.szepmuveszeti.hu

 3 Pozvánka

 SWAROVSKÉHO KRIŠTÁĽOVÉ SVETY

 Ak budete prechádzať Rakúskom, určite si nenechajte ujsť 
návštevu očarujúceho sveta krištáľu v dedinke Wattens, 15 km 
od Innsbrucku. V originálnom galerijnom múzeu, na ploche 
4-tisíc m2, vás zaručene uchvátia krištáľové planéty v trojroz-
mernej projekcii, krištáľový kaleidoskop, magický krištáľový 
les alebo najväčší a najmenší krištáľ na svete. Popaste si oči na 
trblietavých predmetoch v najväčšom obchode Swarovského pro-
duktov a poprechádzajte sa po výstavnej sieni umeleckých diel 
pod holým nebom. Na tento zážitok len tak ľahko nezabudnete. 
www.swarovski.com/kristallwelten

 4 Pozvánka

 SVIATOK COUNTRY A FOLKU  

 Pokiaľ ste priaznivcami country štýlu a folku, musíte byť pri tom, 
keď sa v rázovitej Terchovej v dňoch 10. 8. – 11. 8. 2007 na Coun-
try Fest Rozmarín Terchová 2007 predvedie to najlepšie a najzau-
jímavejšie, čo česká a slovenská country a folk scéna v súčasnosti 
poskytuje. Na festivale, konajúcom sa v spolupráci s partnerom 
festivalu, automobilovou značkou JEEP, vystúpia také osobnosti 
country a folku, akými sú Louiziana, Soňa Horňáková,  Veslári,  
Hrdza,  Fleret s Jarmilou Šulákovou, trio - Vlasta Redl, Jaroslav 
Samson Lenk a Slávek Janoušek, Věra Martinová, Slnovrat, Doo-
kers s hosťom Matejom Koreňom, Poutníci, Žobráci s Michalom 
Hudákom, Družina, Pavel Dobeš, Zelenáči M. Hoffmana, František 
Nedvěd  a Naďa Urbánková so skupinou Bokomara. Deti do 10 
rokov alebo do 140 cm majú vstup na bohatý sprievodný program 
s množstvom atrakcií zdarma. Pre dospelých je pripravený tradič-
ný country bál so supertombolou. www.rozmarin.sk

 
Dole:

Krištáľová pyramída 

vo Wattense



VIPER > CALIBER > NITRO>AVENGER

PRICHÁDZAJÚ V PLNEJ SILE!
Legendárna rodina Dodge sa na Slovensku rozrástla o nových členov. 
Každý z nich dostal do vienka nespútanú silu, dravosť a osobitý štýl. Posúďte sami...

Caliber
Od 549 000 Sk s DPH

Nitro
Od 959 000 Sk s DPH

Avenger
Od 739 000 Sk s DPH

6 rokov do 160 000 km servis v cene auta
Možnosť rozšírenej 4-ročnej záruky

24 h asistenčná služba na cestách

Kombinovaná spotreba: 6,0 - 11,3 l/100 km 
Emisie CO2: 160 - 288 g/km

info@dodge.sk • www.dodge.sk • Infolinka: 02/49 294 484
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