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Pre o je jasné,  ktoré SUV 
je  najbezpe nejšie?
Lebo Medve !

Nový Mercedes triedy M
V aka systémom PRE-SAFE, DISTRONIC PLUS, ATTENTION ASSIST, aktívny asistent sledovania 
m tveho uhla a mnohým alším je nová trieda M najbezpe nejšie SUV vo svojej triede. 

Bezpe nos  od perfekcionistov.

www.lebomedved.sk
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editoriál

kto to zažil, asi potvrdí známy názor 
– že najkrajší pohľad na svet je
z konského chrbta. Spoločnosť
Daimler podporujúca jazdectvo vo
svete a Mercedes-Benz Slovakia u nás
doma môžu doplniť, že rovnako
krásny pohľad na svet ako z konského
chrbta je aj zo sedadla auta s trojcípou
hviezdou v znaku.

Poskytovať aktuálne informácie
o týchto vozidlách v kontexte ďalších
zaujímavostí či celospoločenského
diania si už jedenásty rok kladie za
cieľ tiež tím tvoriaci magazín Hviezdy
ciest. Nakoľko sa to darí, sme sa
v krátkej ankete minulého čísla spýtali
tých najpovolanejších – vás našich
čitateľov.

Priznáme sa, že až takú početnú
a spontánnu reakciu, aká nasledovala,
sme neočakávali. Potešilo nás, že Andrej Glatz

Milí čitatelia,

väčšinu čitateľov obsah časopisu
zaujíma. Dokonca veľká skupina
z nich by na jeho aktuálnom obsahu
a grafickom spracovaní nič nemenila.

Dôležité pre nás sú, pochopiteľne,
i získané námety, čo by sme v časopise
mali zlepšiť alebo doplniť. Niektoré
vaše pripomienky, ako napríklad ešte
viac pozornosti venovať športovým
modelom, informovať, o ktoré vozidlá
je najväčší záujem, či uviesť, ktorí
športovci jazdia na mercedesoch,
alebo písať viac o elektromobiloch, 
už v tomto či najbližších číslach,
zrealizujeme. 

Milí priatelia,
najmalebnejšie obdobie roka, jeseň

prináša tohto roku tiež celé priehrštie
automobilových noviniek. Medzi 
nimi aj očakávanú novú triedu M 
či úspešnú triedu B. Podrobnosti
o týchto a ďalších hviezdnych
vozidlách vám v Hviezdach ciest
sprostredkujeme  podľa vašich želaní
hneď z prvej ruky... Verím, že čoskoro
si niektorí z vás spríjemnia svoje
chvíle tiež pohľadom z ich sedadiel 
či iných nových hviezd ciest. 

Príjemné čítanie. 

S úctou váš

Foto: Peter Kresánek
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Hľadáte jazdené auto? 
Alebo chcete predvádzací či úplne nový mercedes?

Nájdete ich na www.kupaaut.sk.
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Ak by sme v novodobej histórii 
hľadali výrazné modely, ktoré posunuli

automobilku do nových dimenzií
a skutočne pritiahli k značke nových

zákazníkov, tak môžeme hovoriť o dvoch
revolučných modeloch. Jedným z nich

bola trieda A, a druhou z nich bol
megabestseller Mercedes−Benz triedy ML.

Jeho tretia generácia prichádza na trh
a prináša so sebou tradične aj technické

superlatívy... TEXT: MAJO BÓNA | FOTO: DAIMLER AG

Perfekcionista



HVIEZDY CIEST 03|2011  7



niverzálnym vojakom v po-
nuke modelov najprestížnej-
šej automobilky bola práve

trieda ML predstavená v roku 1997.
Ponúkla obzvlášť vydarenú symbiózu
praktických vlastností s výraznou re-
prezentačnou pridanou hodnotou
a ponúkla aj bonus. Tesne pred vstu-
pom do nového milénia začali vznikať
kategórie, ktoré priniesli do sveta do-
pravy rôzne trendy, alebo inak pove-
dané módu. V tých rokoch sa európski
motoristi iba zoznamovali so skratkou
SUV. Vďaka Mercedesu-Benz ML. 

HRANICE MYSLENIA 
Neexistujú. Vývoj každého modelu
Mercedes-Benz sa začína vytýčením
cieľov. Na prvý pohľad nedosiahnuteľ-
ných. Ako inak sa dá opísať cieľ 
ponúknuť maximum luxusu a bezpeč-
nosti v kombinácii so športovou dyna-
mikou a neuveriteľnou spotrebou na
úrovni šiestich litrov? Na opačnom
konci vývoja však stojí nová generácia
plnohodnotného SUV s magickou 
trojcípou hviezdou na kapote s pozi-
tívnou odpoveďou na všetky vymeno-
vané požiadavky. Môžete prechádzať
prstom po jeho plechu a môžete si byť
istí, že každý jeden záhyb, prelis, chla-
diaci alebo odvetrávací otvor má svoj
zmysel i funkciu. Krivky nového auta
rešpektujú tvary predchodcu a okam-
žite ich identifikujete ako triedu ML.
Celková silueta, charakteristický C-
stĺpik či maska chladiča presne defi-
nujú príslušnosť modelu k značke
a šikovne kamuflujú nárast dimenzií.
Nová trieda ML je dlhšia, širšia, pozi-
tívne mínus zaznamenala iba výška,
opticky pôsobí nová trieda ML športo-
vejšie, hoci neviete vysvetliť prečo.   

Pri pohľade na novú generáciu mô-
žeme hodnotiť dizajn, no dôkazom
technického know-how je práve koefi-
cient aerodynamického odporu vzdu-
chu, ktorý predstavuje vzhľadom na
triedu unikátnu hodnotu 0,32. 

MODRÝ SVET 
Technická dokonalosť motorov Merce-
des-Benz dokáže obslúžiť protichodné
požiadavky. Ktorýkoľvek motor posky-
tuje svojmu majiteľovi sebavedomý

pohľad do tabuľky technických údajov,
a to nielen v prípade maximálneho vý-
konu či krútiaceho momentu motora,
ale aj priemernej spotreby paliva. 
Dieselové pohonné jednotky sú kom-
pletne prepracované, všetky sú vyba-
vené technológiou BlueTEC, ktorá sa
podieľa na znížení priemernej spo-
treby a zároveň na extrémnej emisnej
čistote. Aj preto všetky nové dieselové
motory spĺňajú normu EURO 6.  

Novinkou je verzia ML 250 CDI
BlueTEC 4Matic. Reprezentuje najús-
pornejšiu verziu triedy ML. 2,2-litrový
štvorvalec totiž v ponuke nahrádza
verziu 300 CDI. Aj napriek absencii
dvoch valcov totiž poskytuje identické
technické parametre, okrem priemer-
nej spotreby. Tá je o tridsať percent
nižšia a predstavuje hodnotu rovných
6,0 litra na sto kilometrov. V reálnej
premávke by tak nová trieda ML v prí-
pade väčšej palivovej nádrže s obje-
mom deväťdesiat litrov mala prekonať
vzdialenosť 1 500 kilometrov!!! 

Optimalizáciu všetkých detailov
možno pozorovať aj v prípade kom-
pletne prerobeného motora 350
CDI. Zníženie spotreby o dvadsať
percent sa podarilo dosiahnuť
špeciálnym pokovaním stien
valca, inteligentným remeňo-
vým rozvodom odpájajúcim au-
tomaticky všetky nepotrebné
pomocné agregáty a dôsled-
nou optimalizáciou komplet-
ného toku energie od
palivovej nádrže až po sa-
motné kolesá. Konečný re-
zultát maximálneho
výkonu s hodnotou 190
kW/258 k a maximálneho
krútiaceho momentu
620 Nm je rovnako fasci-
nujúci ako priemerná
spotreba paliva na
úrovni siedmich lit -
rov. Všetky motory
sú kombinované so
sedemstupňovou
automatickou 
prevodovkou 7G
tronic s optimali-
zovaným vnútor-
ným trením. 
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NOVÁ 
TRIEDA ML 
PÔSOBÍ OPTICKY
ŠPORTOVEJŠIE, 
HOCI NEVIETE
VYSVETLIŤ PREČO

Luxusný charakter je
samozrejmosťou, voľba materiálu

dekoratívnych prvkov či ich
farebného vyhotovenia zostáva
príjemnou súčasťou povinností

nového majiteľa.



Na čoraz prísnejšie emisné limity
odpovedá vývojové centrum Merce-
des-Benz taktiež svojsky. Predčasným
plnením emisných noriem, ktoré 
ani nie sú v platnosti. Je to súčasť filo-
zofie zodpovednosti automobilky 
Mercedes-Benz. 

NEKOMPROMISNÝ KOMFORT 
Hviezda na kapote zaväzuje. To, čo zá-
kazníci milujú, je najmä komfort
a luxus. Komfort jazdy zabezpečuje
mimoriadne tuhá karoséria. Aj na-
priek špičkovej tuhosti je ľahšia najmä
vďaka použitiu hybridnej konštruk-
cie. Klasická oceľ je v niektorých 
prípadoch nahradená vysokopevnost-
ným hliníkom, niektoré priečne
prvky sú vyrobené z horčíkovej zlia-
tiny s cieľom dosiahnuť čo najnižšiu
mieru vibrácií prenášaných na po-
sádku. Miera implantovanej techniky
pod povrchom nedáva priestor na jej
skrátený opis. Množstvo vyvažovacích
hriadeľov dopĺňajú dokonca elektro-
nicky(!) kontrolované hydraulické zá-
vesy motorov v prípade naftových
verzií. 

Kapitolu jazdných vlastností najlep-
šie ilustruje systém vzduchového pru-
ženia AIRMATIC doplnený

elektronicky riadenými tlmičmi rade-
nia a systémom ACTIVE CURVE. Po-
užitím aktívnych stabilizátorov sa
eliminuje bočný náklon karosérie
a zvyšuje nielen rýchlosť, ale aj bez-
pečnosť prejazdu zákrutou. Agilita
podvozka je v prípade opisu vývojárov
Mercedes-Benz s miernym úsmevom
na tvári plne porovnateľná so športo-
vými modelmi. Doslova v priebehu
milisekúnd je však nová trieda ML
pripravená konvertovať zo športových
jazdných vlastností do oblasti absolút-
neho komfortu s minimalizáciou ná-
mahy pre samotné ovládanie
automobilu. Ak si to želáte, technika
tohto modelu vám dokáže poskytnúť
aj dvojstupňový off-road program so
svetlou výškou až 285 milimetrov
a nekompromisnou brodivosťou až
600 milimetrov. Nechýbajú ani redu-
kované prevody a citlivejšie reakcie na
stlačenie plynu. Jednoduchou aktivá-
ciou želaného programu. 

ANJELI STRÁŽNI 
Zabudnite na Euro NCAP, Mercedes-
-Benz sa riadi vlastnými pravidlami
a skôr ako predpísané bariérové testy
rešpektuje reálne nehody a ich prie-
beh. Ochrana posádky sa v danom 
prípade neobmedzuje výlučne na pre-
zentáciu množstva airbagov, i keď aj
tých má nová trieda ML najviac.
Klietka pre posádku má extrémnu
pevnosť, výstuhy sú vyrobené z horčí-
kovej zliatiny, každý jednotlivý stĺpik
karosérie je sám osebe schopný uniesť
celú hmotnosť automobilu. Konštruk-
téri rátajú so všetkými typmi nárazov,

čelné airbagy sú dvojstupňové, vodič
má k dispozícii kolenný airbag, bočné
airbagy chránia hrudník a panvu ces -
tujúcich, identickú ochranu si môžu
objednať zákazníci aj pre cestujúcich
vzadu. Nová trieda ML samozrejme
prináša aj kompletný arzenál systé-
mov aktívnej bezpečnosti. Snímačom
únavy ATTENTION Assist počnúc, cez
asistenčný systém núdzového brzde-
nia Brake Assist. Aktívny tempomat
Distronic Plus ponúka aj funkciu auto-
nómneho brzdenia v prípade neveno-
vania pozornosti vedeniu vozidla.
Asistenčné systémy môžu buď pasívne
upozorňovať na nebezpečenstvo,
akusticky i vizuálne, prípadne samy
korigovať vodiča, ako napríklad v prí-
pade aktívneho snímača jazdného
pruhu či mŕtveho uhla. Systém noč-
ného videnia dokáže rozpoznávať
osoby stojace pri ceste, inteligentný
svetelný systém poskytuje viacero pro-
gramov pre dážď, hmlu, prípadne
jazdu v meste či na diaľnici... 

THE BEST OR NOTHING 
To nie je reklamný slogan, je to
vlastne filozofia, ktorou pristupuje
Mercedes-Benz ku každému modelu
bez ohľadu na triedu, veľkosť či maxi-
málny výkon pod kapotou. Jeho úlo-
hou je poskytnúť komfort, dynamiku
a najlepšiu ekonomiku v triede. Vašou
úlohou je voľba farby karosérie, stvár-
nenia interiéru, hliníkových či pra-
vých drevených obkladov. Pohodlne
sa usadíte, zaradíte Drive a vyrazíte
v ústrety mestskému či hlinenému
dobrodružstvu...
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Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre 
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag
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Tvary tretej generácie rešpektujú základné tvaroslovie 
najobľúbenejšieho SUV v rámci ponuky Mercedes−Benz.
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Revolučný 
Actros Keď v roku 1996 Mercedes−Benz

uviedol svoj nový truck s určením
pre základné environmentálne

predpisy Euro, znamenalo to poriadny vývojový krok vpred. Mal 
množstvo nových technológií, kotúčové brzdy na všetkých kolesách,
elektronicky riadené spaľovanie paliva, motorovú dekompresnú 
veľmi účinnú brzdu, automatizovanú prevodovku Telligent, 
novú kabínu. TEXT: STANO CVENGROŠ | FOTO: DAIMLER AG
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ctros prvej generácie dostal
medzinárodný titul Truck of
the Year 1997. Po ňom prišli

ďalšie dve generácie s podstatnými
zlepšeniami, plné elektroniky a bez-
pečnostných technológií s výrazným
znížením spotreby paliva a Actrosy 
2. a 3. generácie boli tiež ocenené ti-
tulmi Truck roka 2004 a 2009. V prie-
behu 15 rokov výroby sa predalo 
700 000 Actrosov.

NOVÁ GENERÁCIA
Tohto roku Mercedes-Benz ako prvý
výrobca truckov uviedol teraz už 4. ge-
neráciu Actrosa, ktorý spĺňa veľmi 
prísne predpisy o škodlivinách vo vý-
fukových plynoch - Euro 6. A je to opäť
revolučný truck, ktorý s niekdajšími
generáciami v podstate má spoločné
vari len pomenovanie. Ide od základu
o celkom nové vozidlo s novým pod-
vozkom, novou super pohodlnou
a priestornou kabínou a celkom no-
vými motormi. Teraz už nie vidlico-

vými, ale radovými šesťvalcovými. 
Je to vôbec prvý z truckov všeobec -

ne, ktorý bol vyvinutý s mottom:
„Truck, ktorému môžete veriť“. Dokres -
ľuje to niekoľko vývojových informá-
cií: Nový Actros strávil 2 600 hodín
riešením a zlepšovaním aerodyna-
miky každého detailu kabíny vo veter-
nom tuneli a motory „najazdili“ iba

na testovacích zariadeniach 50 milió-
nov kilometrov, pričom celé vozidlá
absolvovali ešte na cestách reálne 20
miliónov kilometrov. Všetky jeho ver-
zie sú nekompromisne navrhnuté ako
diaľkové trucky a s veľkými rezervami
nahradia doterajšie Actrosy a Axory.
Ich modulárny systém predstavuje
špeciálne vozidlo na diaľkovú do-

14 HVIEZDY CIEST 03|2011
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pravu: má sedem typov priestorných
kabín, päť z nich s plochou podlahou,
všetky s novým interiérom deleným
na pracovný a obytný priestor s kokpi-
tom, ktorý je plne funkčný a súčasne
atraktívny. Nové šesťvalcové radové
motory poskytujú nezvyčajne vysokú
hodnotu krútiaceho momentu, sú mi-
moriadne hospodárne, pritom dyna-

micky stavané podvozky dostali nový
rám a sú vyvinuté na podstatné zlep-
šenie bezpečnosti pri jazde. Je to prvý
truck vôbec, ktorý bol vyvinutý prísne
tak, aby vyhovoval emisným normám
Euro 6. Oproti predchádzajúcemu mo-
delu Actrosu 3. generácie má o 6 % niž-
šiu spotrebu paliva, pričom spotreba
AdBlue je o 40 % nižšia. Rovnako i ná-
klady na servis sú podstatne nižšie
než pri predchádzajúcich modeloch.

AERODYNAMIKA A POHODLIE
Každý detail nového modelu bol sta-
rostlivo vyvíjaný a upravovaný vo
vzťahu k aerodynamickému zlepšeniu
obtekania vzduchu počas jazdy, ktoré
má najväčší vplyv na znižovanie 
spotreby paliva.

Dizajnéri kabíny a jej vnútrajška
majú vždy ťažkú úlohu, ktorú im spô-
sobujú prísne rozmerové normy, ktoré
nesmú prekročiť. Teda šírku kabíny
2,5 metra, jej maximálnu dĺžku 2,3
metra. Pritom sa im podarilo v type
kabíny GigaSpace vytvoriť objemový
priestor 11,6 m3 a pri kabínach s plo-
chou podlahou dosiahli výšku stropu
2,13 metra a viac než 900 litrov úlož-
ných priestorov. Pracovný priestor,
teda kokpit vodiča sa od obývacieho
priestoru líši nielen farebne, ale aj
geometricky. Je tmavý, až uhľovo
čierny, pričom strop a oblasť okolo vo-
diča a jeho sedadla má mandľový od-
tieň. Povrch častí kabíny má skvelé
a vysokokvalitné plochy, luxusné se-
dadlo vodiča na prianie s masážnou
funkciou, lôžko s kvalitou ako posteľ
doma, multifunkčný volant, informa-
tívne a atraktívne navrhnuté prístroje,
asymetrické odkladacie boxy pod stro-
pom špeciálne navrhnuté pre tento

model. Unikátna dôležitá časť
v novom Actrose je SoloStar koncept,
ktorý vytvára tichú zónu, ktorá zabez-
pečuje maximálnu relaxáciu 
v pries tore sedadla spolujazdca. 
Je tvarovaná ako rohový gauč.

MOTORY
Pri ich návrhoch sa uplatnila techno-
lógia BlueEfficiency. Majú označenie
OM471 s výkonom 310 kW (421 k) až
375 kW (510 k) s krútiacim momentom
2 100 Nm až 2 500 Nm pri otáčkach od
2 100 po 2 500 za minútu. Jeho maxi-
málna hodnota sa dosahuje pri otáč-
kach iba 1 400 za minútu.

Motory majú ventilový rozvod
2xOHC a samozrejmosťou je štvorven-
tilová technika. Vačkové hriadele sú
z kompozitných kovov a sú skladané
(hriadeľ, vačky, pohon). Technickou
premiérou je aj tvar commonrailo-
vého vstrekovania paliva so systémom
X-Pulzného tlakového prepĺňania.
V zásobníku je tlak paliva 900 barov,
ktorý sa v strekovačoch zvýši až na
2 100 barov. Prepĺňanie turbodúchad-
lom má asymetrickú komoru turbíny,
ktorá zlepšuje priebeh plnenia valcov.
Motorová dekompresná brzda posky-
tuje maximálnu účinnosť. Má tri
stupne s maximálnym brzdiacim vý-
konom 400 kW. Inžinieri divízie 
Mercedes-Benz vyvinuli komplexné
emisné riadenie spaľovania paliva,
ktoré pozostáva z technológie SCR so
vstrekovaním AdBlue a chladenej
časti recirkulácie spálených výfuko-
vých plynov technológie EGR, ku kto-
rej je priradený filter častíc. Takto
vybavené motory majú predpísaný
servisný interval po najazdení 150 000
km. Všetky modely majú tretiu 
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generáciu plne automatizovanej
prevodovky Mercedes PowerShift 
s vysoko citlivými senzormi rýchleho
a presnejšieho radenia stupňov. 
V rozvodovke zadných náprav je dlhší
stály prevod, ktorý znižuje otáč ky mo-
tora, a teda aj spotrebu paliva.

PODVOZOK
Nový Actros ohlasuje začiatok éry dy-
namických hnacích podvozkov ťaž-
kých truckov. Žiaden doteraz nebol
pripravený na taký zaručene ľahký
pohon vďaka novému širokému a na
namáhanie v krútení tuhému rámu
špeciálne navrhnutému pre cestné vo-
zidlá. Podstata jeho overenej a testova-
nej pôvodnej konštrukcie zostala

z predchádzajúceho modelu. Vývojári
však zmenili vedenie náprav a ich
pruženie tak, aby sa zlepšila bezpeč-
nosť a pohodlie jazdy. Medzi najdôle-
žitejšie faktory výnimočného
zvládnutia riadenia vozidla patrí ria-
diaci systém, ktorý priniesol impre-
sívny pocit prenosu výkonu na cestu.
Pritom nový retardér je oveľa výkon-
nejší a pritom podstatne ľahší než
predchádzajúci. 

Jedinečný asistenčný systém Proxi-
mity Control s funkciou štart-stop
teraz automaticky ovláda štartovanie
a zastavenie vozidla v dopravných záp -
chach. Vodičovi uľahčuje jeho prácu
počas jazdy cez mestá či pri jazde s čas -
tým zastavovaním a rozbiehaním sa.

20 MILIÓNOV KM TESTOV
Žiaden výrobca doteraz neuskutočnil
s novým vozidlom také rozsiahle testo-
vanie, ako sa podarilo vývojárom no-
vého Actrosa. Podarilo sa preto, že sa
vývoj trucku začal v dostatočnom
predstihu (2002) a Mercedes-Benz vy-
konal počas piatich rokov veľmi pod-
robné testy každého komponentu
a rovnako aj celých vozidiel. Počas
tohto skúšobného obdobia Actros ab-
solvoval 20 miliónov kilometrov na
cestách vrátane jeho testovania 
u vybraných zákazníkov. A na dôva-
žok všetky časti vozidla absolvovali
veľmi náročné testy na skúšobných 
zariadeniach, ktoré predstavovali 
doslova ich muky.

Reálne cestné skúšky sa vykonávali
vo všetkých klimatických a rovnako
i v extrémne ťažkých geografických
podmienkach od arktických mrazi-
vých až po africké púštne horúčavy.
V prudkých stúpaniach i na nehoráz-
nych klesaniach, takže Actros zo sério-
vej výroby bude presne taký, ako
očakáva najnáročnejší užívateľ.
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Bez hotovosti a bez účtu
Kladiete si otázku, ako si môžete pre vaše vozidlo
zabezpečiť kompletný servis s elimináciou všetkých
prevádzkových rizík? Upriamte pozornosť na optimálne
riešenie, ktorým je Servisná zmluva. Práve ona vám
poskytne istotu perfektného servisu vášho vozidla a úplne
vylúči akékoľvek riziká ďalších nákladov na výmenu 
či opravu agregátov a ostatných náhradných dielov.

Vaše výhody a istoty
● pevný mesačný poplatok určený individuálne podľa

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

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

Servisná zmluva Compact
– Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných

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

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

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

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

Servisná zmluva Excellent
– Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných

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

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

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

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

Komplexná servisná starostlivosť 

Servisná zmluva

Príklady servisnej zmluvy

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

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

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

servis
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Kontakt:
Ing. Ondrej Gazda

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

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



18 HVIEZDY CIEST 03|2011

predstavujeme

Tankovanie vodíka
Ako budeme tankovať v budúcnosti vodík
do palivovej nádrže? Úplne normálne!
TEXT: MAJO BÓNA | FOTO: DAIMLER AG

Tankovacia rukoväť
Spája pištoľ s plniacim hrdlom nádrže. 
Stlačením poistnej páčky sa pištoľ hermeticky
spojí s hrdlom.

Pohyblivá objímka
Napája sa na protikus v hrdle nádrže. Vnútro objímky
obsahuje bezpečnostné upínacie puzdro, ktoré sa
napája na konektor umiestnený v hrdle nádrže.

Infračervené dátové rozhranie
Na konci plniacej pištole sa nachádza
infračervený snímač. Slúži na zbieranie dát
vozidla, ako napríklad tlak/teplota vnútri nádrže
i vo vozidle. Na základe získaných údajov
dokáže v prípade poruchy prerušiť tankovanie
vodíka.
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ankovanie vodíka je takmer
zhodné s tankovaním benzínu či nafty.
Hoci je tankovacia pištoľ na prvý pohľad takmer

identická s tou klasickou, jej technika je predsa len zložitejšia.
Samotné čerpanie je však iba mierne zložitejšie. Čerpacia koncovka
sa manuálne nasadí na plniace hrdlo nádrže prostredníctvom
špeciálnej tesniacej spojky, ktorá chráni plynný vodík pred chladom,
tlakom a kontaktom s kyslíkom.

Ľahký rotačný člen
Uľahčuje napojenie tankovacieho zariadenia na
hrdlo nádrže. Je to jediný rotačný člen celého
zariadenia, zároveň musí byť stopercentne tesný.

T



ltimatívnym javiskom na pre-
zentáciu explozívnej dynamiky
modelu C 63 AMG Black Series

môže byť jedine súťažný okruh. Na
ostatnom asfalte bude prezentovať
vzťah jeho majiteľa k tomu najlepšiemu,
čo automobilový svet ponúka. Môžete to
pokojne prirovnať k bobuľovému 
výberu z toho najlepšieho hrozna. 

KILOWATTOVÁ DIÉTA 
Zdrojom hrôzostrašnej prípony najsil-
nejšej verzie modelu C 63 AMG je 
technické príbuzenstvo Black Series
a modelu SLS AMG. Vývojári si požičali
„vnútornosti“ z kultového osemvalca

s objemom vyše šesť litrov. Nasleduje
slovná exkurzia najkrajších technických
výrazov fanúšika motoristického športu.
Kované piesty a ojnice, odľahčený kľu-
kový hriadeľ tvoria hardvérový základ.
Dirigentom pre maximálny výkon 517
koní je riadiaca jednotka prevzatá tak-
tiež z modelu SLS AMG. Z regálov pre

model E 63 AMG pochádza zadná 
náprava aj ventilované brzdy, ktoré sú, 
samozrejme, väčšie. Optický efekt zabez-
pečuje aj širší rozchod kolies vpredu aj
vzadu. Chuť i preferencie vodiča plnia 
aj kompletne nastaviteľné pružiace
a tlmiace jednotky či športový zadný 
diferenciál so zvýšenou svornosťou.  

VYZERÁ ÚŽASNE 
Ani neviete, kam sa máte pozrieť
skôr. Na nasávacie či odvetrávacie
otvory, prípadne na gigantický difú-
zor, štvoricu koncoviek výfuku alebo
na kapotou s otvormi? Pritom 
netreba zdôrazňovať, že ani jeden 
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Temná strana luxusu
Žiadna revolúcia sa nekoná. Až na jeden maličký fakt. Mercedes−Benz
C 63 AMG Coupé Black Series predstavuje najsilnejší model triedy C
všetkých čias... TEXT: MAJO BÓNA | FOTO: DAIMLER AG

U
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre 
váš mobil a nasnímajte obrázok:
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z týchto detailov nie je zbytočný. 
Veď katapultáž na klasickú stovku
trvá presne 4,2 sekundy a obmedzo-

vač zasahuje klasicky pri rýchlosti
250 km/h. Fyzika by zakročila až za
hranicou trojstovky. Tento model 

nepotrebuje, ale túžite po ňom. 
Týchto automobilových hviezd však
nebude viac ako tisíc... 
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Čierny interiér s červenými elementmi 
vytvára charakter skutočného pretekárskeho automobilu, pričom 
nestráca cit pre detail a vysokú úroveň dielenského spracovania.

Nový C 63 AMG Coupé Black Series 
je najlepším dôkazom neustáleho transferu 
techniky z pretekárskej dráhy na cestu.
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Privátne bankovníctvo je na rozdiel
od retailových bánk čímsi výni−
močné. Čím podľa vás? 
Tým, že pri ňom ide o značné objemy
financií, má v sebe určitý charakteris-
tický prvok a pulz luxusu. To ho robí aj
výnimočnejším a atraktívnejším, pre-
tože pri ňom komunikujete s ľuďmi,
ktorí si toho môžu dovoliť oveľa viac.
Vďaka týmto väčším financiám aj pri-
vátna banka môže využívať produkty
a postupy, ktoré štandardne nie sú do-
stupné a bežní klienti si ich nemôžu
kúpiť. Ide teda o úplne inú úroveň ma-
nažovania a starostlivosti o financie
klientov, než je to napríklad pri retailo-
vých bankách. Keďže spravujeme väč-
šie objemy finančných prostriedkov
jednotlivých klientov, potom je logicky
aj absolútna hodnota výnosu vyššia.
Súčasne s tým však musí byť spojená
výrazne väčšia zodpovednosť zo strany
banky a bankára, pretože často spravu-

jete peniaze plynúce z celoživotného
snaženia vášho klienta.

Aké sú črty privátneho bankov−
níctva, o ktorých sa až tak nevie?
Napríklad to, že ide o špecifický indi-
viduálny prístup, pri ktorom je dôle-
žitá miera vysvetlenia investovania
financií klienta, vysvetlenie ideálnej
skladby jeho portfólia a vlastne aj zvo-
lenie optimálneho manažovania klien-
tových financií. Je to proces
chladnokrvného a rozumného akcep-
tovania výhod a nevýhod. Nepopie-
ram však aj to, že ide aj o určitú mieru
emócií. Samozrejmosťou je aj to, 
že klient nemusí chodiť za nami, 
ale v rámci zabezpečenia komfortu
chodíme za klientom – tam, kde si to
praje – my.

Ako by ste charakterizovali privátne
bankovníctvo vašej banky?

Pri akejkoľvek charakteristike ide
o otázku uhla pohľadu. V Privatbanke
sme konzervatívni bankári. To je
jedna z prvých informácií a inštrukcií,
ktorú dávam novoprichádzajúcim ko-
legom – aby vždy boli na konzervatív-
nej strane. Dôvod, prečo to tak je, je
jednoduchý: sme presvedčení, že fi-
nancie, ktoré k nám klient dá, boli za-
robené a prešli istým investičným
rizikom. Snažíme sa teda o to, aby už
raz zarobené financie neboli zbytočne
vystavované ďalšiemu riziku, ale na-
opak – aby sa klientovi u nás zveľaďo-
vali a zhodnocovali. Túto filozofiu
praktizujeme úplne od začiatku
a musím povedať, že nám pomohla
v minulosti aj aktuálne v prítomnosti
zachrániť našim klientom veľmi veľa
peňazí. Súčasne chceme byť aj praktic-
kou bankou a  naše služby sú klien-
tom prístupné už od objemu 50-tisíc
eur.
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Výnimočné
bankovníctvo
Jeho profesionálnou ambíciou je zvýšenie podielu Privatbanky na trhu.
Chce vychovať viac privátnych bankárov, a tým mať aj viac 
spokojných klientov. Ako hovorí, napriek tomu, že je privátnym
bankárom, nežije luxusný život. Rád chodí do prírody, na splavy, 
v lete spáva v stane a miluje golfové ihrisko po daždi. Riaditeľ 
odboru privátneho bankovníctva Privatbanky, a.s. − Ing. Michal Šubín... 
TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: BOHUMIL ŠÁLEK
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Môžeme tomu rozumieť tak, že
ide skôr o dlhodobejšie
investovanie financií?
Áno. Z nášho pohľadu väčšina klien-
tov, ktorá si u nás nechá zriadiť portfó-
lio, sú dlhodobejší klienti. Vďaka
tomu sa naši klienti – na rozdiel od
klientov iných bánk, ktorí mali nasta-
vený veľmi dynamický mód investícií,
vyhli takým radikálnym poklesom
hodnoty peňazí, k akým došlo počas
roku 2008 a v súčasnosti. Ako som už
spomenul - náš uhol pohľadu na in-
vestovanie je konzervatívnejší, dlho-
dobejší, oveľa disciplinovanejší. Ide
krok za krokom k vytýčenému cieľu
a hodnotám.

Čím by sa dal charakterizovať
univerzálny klient resp. klientela
privátneho bankovníctva?
V prvom rade ide o to, že je to pré-
miová klientela, ľudia, ktorí majú viac
peňazí. Aj preto potrebujú na zhodno-
covanie financií iný prístup 
a finančný manažment, než ponúkajú
bežné pobočky bánk. 

Aký je podľa vás ideálny privátny
bankár?
Mal by to byť človek, ktorý je nielen
kreatívny, empatický, ale je aj trpezli-

vou vyzretou osobnosťou s vlastným
názorom a s veľkou pokorou ku
klientskym peniazom.  

Privatbanka bola prvou bankou na
Slovensku špecializovanou na
privátne bankovníctvo. Začiatky
vášho podnikania neboli teda
zrejme jednoduché...
Priznávam, že začiatok pôsobenia v ob-
lasti privátneho bankovníctva na Slo-
vensku bol ťažký. Vlastne, ako každý
začiatok podnikania či niečoho no-
vého, doposiaľ neodskúšaného. Mnohí
klienti a aj konkurencia nám nedávali
veľké šance, keďže ide o špecifický seg-
ment, ktorý sa buduje veľmi dlho.
Našli sa však aj takí, ktorí nám verili
a rozhodli sa so svojimi financiami
uveriť našej vízii a ísť s nami. A hoci
dnes už viaceré retailové banky majú
aj svoje oddelenie privátneho bankov-
níctva, to, že v Privatbanke sme špecia-
lizovaní len na tento segment
klientely, nám dáva neporovnateľnú
výhodu. My totiž privátne bankovníc-
tvo nerobíme len ako pričlenenú sú-
časť v rámci masového pobočkového
bankovníctva, ale ako niečo, čo si za-
slúži našu stopercentnú pozornosť
a nasadenie. A v tom spočíva aj dôvod
nášho úspešného pôsobenia.
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KONZERVATÍVNYM
BANKOVNÍCTVOM

SME POMOHLI
V MINULOSTI 

AJ AKTUÁLNE
V PRÍTOMNOSTI

ZACHRÁNIŤ NAŠIM
KLIENTOM VEĽMI

VEĽA PEŇAZÍ
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ďačí za to výrazným zmenám
jeho ušľachtilých detailov a v
precíznom spracovaní jedno-

tlivých prvkov svojho interiéru, ktoré
zodpovedajú novej filozofii dizajnu
značky. Trieda B tak získala pridanú
hodnotu, ktorá bola donedávna vyhra-
dená len pre vozidlá vyššej triedy.
Svedčí o tom nielen prístrojová doska,
ktorá môže byť na želanie potiahnutá
imitáciou kože ARTICO s ozdobným
šitím, ale aj veľký, trojrozmerne tvaro-
vaný dekoratívny prvok siahajúci cez
celú prístrojovú dosku. Emócie vyvo-
lávajú aj tri veľké kruhové dýzy
v strede prístrojovej dosky a ich uni-

kátne navrhnuté mriežky. Eleganciou
dizajnového spracovania zaujme nad
dýzami umiestnená kvalitná obra-
zovka s farebným displejom osadená
do ozdobného rámu s galvanizova-
ným povrchom, ktorá je v kontraste
s klavírovou čiernou farbou piano
black predného panelu. Nový trojra-
menný volant so sponou v strednom
ramene (vyhotovenou vo farbe strie-
borného chrómu), združený palubný
prístroj so štyrmi okrúhlymi analógo-
vými palubnými prístrojmi a visia-
cimi ukazovateľmi v pozícii 6. hodiny,
ako aj sedadlá s kontrastnými ozdob-
nými stehmi podčiarkujú nielen špor-

tový charakter, ale aj výraznú inšpirá-
ciu tvorcov interiérových zmien ná-
padmi dizajnérskeho štúdia Advanced
Design Center v Come. Slovenskí
priaznivci sa novej triedy B po jej sep-
tembrovej premiére dočkajú už v no-
vembri tohto roku.
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Mercedes−Benz triedy B prichádza pred svojich 
ctiteľov s výraznou zmenou, ktorá posúva už 
aj tak vysoko nastavenú latku v segmente kompaktných
vozidiel ešte vyššie. TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: DAIMLER AG
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aždé jubileum si zaslúži
oslavu. V tomto prípade mô-
žeme bez pátosu potvrdiť, že

bola dokonca nevyhnutnosťou. Jej
usporiadania sa zhostil výrobca Mer-
cedes-Benz spolu s Unimog Club Gag-
genau. Dátum oslavy stanovili na 
4. 6. 2011, čo je presne 60 rokov
a jeden deň odvtedy, keď sa vyrobil
prvý „hrdina“. Miestom oslavy sa stal
najväčší výrobný závod na nákladné
automobily v Európe, situovaný v ne-
meckom meste Wörth, v ktorom sa
v súčasnosti Unimogy vyrábajú.

Po tom, ako všetci hostia prekročili
brány závodu, pokračoval program
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K
Živió, UNIMOG...

Pred 60 rokmi, v júni 1951, opustil brány
výrobného závodu v nemeckom Gaggenau

prvý nákladný viacúčelový automobil
UNIMOG, ktorý dokáže sám to, čo viacero

iných áut dohromady. UNIversal MOtorGerät
našiel postupne svoje uplatnenie takmer

vo všetkých odvetviach na všetkých
kontinentoch našej planéty. TEXT A FOTO: LUKÁŠ ŠINTAL

1

2 3 4

1 Najnovší typ Unimogu – UGN 405 U 400
slúži aj ako ťahač vagónov.

2 Unikátne a až umelecké vystúpenie
Roberta Ebnera – majstra Nemecka 
vo viacerých disciplínach pílenia 
a rúbania dreva.

3 Dizajnový koncept UNIMOG, postavený na
báze najnovšieho modelového radu U5000
je odľahčený o takmer 20 % hmotnosti.

4 Pozornosť prítomných zaujali aj praktické
predvádzania rôznych prídavných zariadení
na Unimogy.



s povestnou nemeckou precíznosťou
a dokonalosťou. Bolo to v konečnom
dôsledku vidieť aj na samotných vo-
zidlách, ktoré parkovali v jednej línii,
rovnako vzdialené od seba s chirurgic-
kou presnosťou. Celkovo sa vedľa seba
zoradilo až 360 vozidiel, a to ešte ďal-
ších 60, ktoré v kolóne vyrazili z býva-
lého výrobného závodu v Gaggenau,
sa malo k nám pripojiť okolo obeda.
Unikátnosť celého podujatia podčiar-
kovalo aj 1 500 ľudí prítomných na
celej oslave. A nielen to. Na dvoch hu-
dobných pódiách bola v rámci kultúr-
neho programu predvedená hudba
rôznych žánrov, čo len dotváralo at-
mosféru a celkový kolorit podujatia. 

VEĽKOLEPÝ PROGRAM
Veľký záujem prítomných hostí vyvo-
lalo v rámci sprievodného programu

osláv aj vystúpenie zo série STIHL
Timbersports, pričom ozajstným trhá-
kom bolo unikátne a priam až ume-
lecké vystúpenie Roberta Ebnera 
– majstra Nemecka vo viacerých discip -
línach pílenia a rúbania dreva. Samo-
zrejme, že v programe nemohli chýbať
ani predvedenia rôznych prídavných
zariadení na Unimogy. Veľkú pozor-
nosť vzbudila aj možnosť adrenalíno-
vej jazdy na Unimogoch - v prítomnosti
skúsených inštruktorov po terénnej
trati, na ktorej bolo simulovaných
množstvo prekážok, akými sú brode-
nie hlbokou vodou, ostré zjazdy a vý-
jazdy, bočný náklon či kríženie náprav.
Neďaleko výrobnej haly Mercedes-
-Benz Special Trucks sa po koľajniciach
pohybovalo 6 vagónov, ktoré uvádzal
do pohybu Unimog série 406 z roku
1967 a následne nato aktuálny typ

UGN 405 U 400. Priamo vo vývojovom
stredisku podniku predvádzali skúšku
vznetového preplňovaného motora
s objemom 4,8 litra typu OM924LA
s výkonom 160 kW, určeného pre rad
U5000, ako aj test pruženia podvozka
s meraním vybrácií na U400. 

ZLATÝ KLINEC PROGRAMU
Ním sa stalo predvedenie dizajnového
konceptu UNIMOG, postaveného na
báze najnovšieho modelového radu
U5000, odľahčeného o takmer 20 %
hmotnosti. Prototyp sa v kontexte 60.
výročia vracia späť práve do roku
1951, keď jedinou možnosťou vyhoto-
venia kabíny bol kabriolet, rovnako je
to aj v jeho modernej štúdii zhmotne-
nej do funkčného vozidla predstavujú-
ceho jednu z možných podôb
Unimogu budúcnosti...
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šetko sa začalo v piatok 17.
júna v Jánošíkovom rodisku
v Terchovej v hoteli Boboty.

Po registrácii počas úvodného večera
bolo viac než isté, že účasť bude lámať
rekordy, čo sa nakoniec aj potvrdilo 
– finálny počet štartujúcich vozidiel
bol takmer 80. Potešil aj fakt, že medzi
štartujúcimi boli okrem Slovákov 
zastúpení aj naši priatelia z Česka,
Poľska a Rakúska.

V sobotu – počas krásneho slnečné -
ho počasia sa po oboznámení s pravid-
lami pretekov vydali všetky posádky
na prvú etapu, ktorá previedla účast-
níkov cez krásnu oravskú prírodu
k prvej atrakcii – jedinému sloven-
skému orloju, nachádzajúcemu sa
v obci Stará Bystrica. Po krátkej za-
stávke sa pokračovalo až do cieľa prvej
etapy v Múzeu kysuckej dediny vo Vy-
chylovke. Plní dojmov a zážitkov nie-
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Mercedes-Benz Tour 2011
Štvrtý ročník Mercedes−Benz Tour, stretnutia  priaznivcov a majiteľov
vozidiel mercedes, sa tento rok pod organizačnou taktovkou 
Mercedes−Benz klub Slovensko uskutočnil v nádhernom prostredí
Oravy a Kysúc. TEXT: JÁN NOVOTNÝ | FOTO: KATARÍNA KOLLAROVÁ, IĽJA MAJDA

V

1 K Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke neodmysliteľne patrí 
aj technicky unikátna a atraktívna Lesná úvraťová železnica.
2 Pod najväčšou sobotnou atrakciou – Oravským hradom 
– na námestí v Oravskom Podzámku vzbudili mercedesy veľký záujem.
3 Vedeli ste o tom, že v Starej Bystrici sa nachádza nevídaná atrakcia 
– jediný orloj na Slovensku?

1

2

3



len z prvej etapy či múzea, ale aj atrak-
tívnej Lesnej úvraťovej železnice, sa
všetci účastníci vydali zdolať druhú
etapu. Jej cieľom bola najväčšia 
sobotná atrakcia – Oravský hrad. Tu,
pod hradom na námestí v Oravskom
Podzámku sa odparkovali hviezdne
klenoty, čo automaticky vzbudilo 
záujem a obdiv nielen miestnych oby-
vateľov, ale aj prítomných turistov. 
Nasledoval obed, exkurzia do zámku
a Múzea kočiarov. Po nich cesta späť
pod sochu najznámejšieho sloven-
ského nežijúceho zbojníka Jánošíka
(zatiaľ sa u nás našťastie žijúcim zboj-
níkom sochy nerobia... :), odkiaľ vo
veľkej kolóne prešli mercedesy svojou
,,spanilou jazdou“ cez celú Terchovú
až do hotela Boboty. 

Tu po slávnostnej večeri boli vyhlá-
sení aj víťazi pretekov v jednotlivých
kategóriách. Víťazkou rallye s najlep-
ším časom a minimálnym počtom
trestných bodov sa stala Zuzka Cho-
vancová z Novej Bane, primát v kate-
górii najstaršie vozidlo získal pán
Vršek z Bratislavy so svojím modelom
W111 Coupe z roku 1964. Ocenenie za
najvzdialenejšieho účastníka si odnie-
sol Milan Zajíc z Tábora, ktorý na svo-
jej W115 prešiel po vlastnej osi 400
kilometrov. 

Nedeľné ráno vďaka skvelému
dlhému a neskorému večeru bolo
o čosi ťažšie na vstávanie, ale ani to
nebránilo tomu, aby si účastníci uro-
bili individuálny program po okoli-
tých prírodných a kultúrnych krásach. 

Viac fotografií z Mercedes-Benz
Tour, ako aj informácií o Mercedes-
-Benz klube môžete nájsť na stránke 
www.mercedes-benz-klub.sk.
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4 „Spanilou jazdou“ tvoriacou dlhú kolónu sa hviezdne 
krásavce pomaly posúvali naprieč celou Terchovou...
5 Primát v kategórii najstaršie vozidlo získal pán Vršek z Bratislavy 
so svojím modelom W111 Coupe z roku 1964.

4
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Neopakovateľné
stretnutie klubových
redaktorov 2011
Jarné stretnutie klubových redaktorov v Stuttgarte bolo jedinečné
a neopakovateľné, čomu výraznou mierou pomohol aj fakt, že práve
v tomto období sa tu konala aj ďalšia lahôdka pre automobilových
nadšencov – Retro Classics Stuttgart. TEXT A FOTO: LUKÁŠ ŠINTAL 



rojdňovému podujatiu zorgani-
zovanému Mercedes-Benz
Club Managementom v spolu-

práci s Mercedes-Benz múzeom pri-
dalo punc vážnosti aj 125. výročie
vzniku prvého automobilu. Po priví-
taní a ubytovaní sa v hoteli Hirsch,
Fellbach-Schmiden už nasledoval sa-
motný bohatý program, ktorý všet-
kým účastníkom doslova vyrážal
dych. Najskôr sme sa pozreli do útrob
výrobného závodu Mercedes-Benz 
Sindelfingen, kde sme vo vývojovom
centre mohli na vlastné oči sledovať
procesy skúšok a testov na jazdnom si-
mulátore pre osobné vozidlá. Ako sme
sa dozvedeli, ide o najmodernejší
a najrealistickejší simulátor jazdy vozi-
diel na svete, ktorý dokáže simulovať
všetky možné pohľady z miesta vo-
diča, ale aj spolujazdca, vie kombino-
vať všetky rôznorodé povrchy
vozoviek, v spolupráci so vzduchovým
tunelom je schopný simulovať všetky
smery a intenzitu vetra, ako aj simulo-
vať teploty od -40 °C až do +70 °C! Ná-
sledne sme navštívili vývojové
a dizajnérske centrum SMART Böblin-
gen, kde sme sa mohli zoznámiť
s množstvom inovácií a technológií
použitých pri vývoji automobilov. Po-
myselnou čerešničkou na torte bolo
naše osobné zoznámenie sa s koncep-
tom  MB F800 style, pri ktorom sme
zistili, že aj sny sa môžu stať realitou. 

Druhý deň – v Daimler Conference
Center, ktoré je súčasťou výrobného

závodu Untertürkheim Werk - patril
predovšetkým prednáškam a príhovo-
rom predstaviteľov Mercedes-Benz
Club Managementu a múzea Merce-
des-Benz. Prednášky neboli len o vý-
voji a budúcnosti trojcípych vozidiel,
ale aj o ich minulosti. V tejto súvislosti
bola zaujímavá aj prednáška Franka
Reicherta o MB Classic Car Centre vo
Fellbachu, ktoré vyrába originálne 
náhradné diely pre oldtimery
a youngtimery, čo len potvrdzuje, 
že automobilka nezabúda ani na svoje
legendárne historické modely, ale 
naopak – zabezpečuje plnú podporu
pre ich súčasných majiteľov. Na záver
dňa sme boli informovaní o pripravo-
vanom pokuse o zápis do Guinnesso-
vej knihy rekordov v rámci
pripravovanej akcie „125! Years Event
at Berlin Tempelhof Airport“. Počas
neho by sa malo na letisku Tempelhof
v Berlíne zhromaždiť vyše 3 000 áut
značky Mercedes-Benz na jednom
mieste! 

Posledný deň veľkolepého klubo-
vého stretnutia patril návšteve Retro
Classics na výstavisku v Stuttgarte,
počas ktorého sme všetkými zmyslami
nasávali atmosféru, akú ponúkajú tie
najexkluzívnejšie skvosty a legendy,
ktoré človek dokázal zhmotniť do po-
doby automobilu. A propos – expozí-
cia značky Mercedes-Benz bola
samozrejmou dominantou tohto po-
dujatia, čo definitívne podčiarklo jej
nenahraditeľné postavenie...
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Trojkolka Karla Benza si práve tento rok
pripomína 125. výročie.

Mercedes−Benz triedy G vyhotovený pre
zákazníka na špeciálnu objednávku zaujal
všetkých svojou 24−karátovou zlatou metalízou.

Svoje čaro predviedli nielen osobné vozidlá 
so striebornou hviezdou v znaku.



kratka Setra, vytvorená z ne-
meckého slova samonosný
„selbsttragend“, poslúžila aj

pre názov tohto prvého autobusu
s novým spôsobom konštrukcie karo-
série, ktorý vyvolal revolučnú pre-
menu ich výroby v Nemecku i Európe.
Predhistória autobusov značky Setra
sa začala už pred sto rokmi. Firma 
Kässbohrer vtedy spustila výrobu au-
tobusov, najprv na podvozku Saurer.
Zároveň tiež realizovala s využitím 
samonosnej konštrukcie viaceré nad-
stavby pre osobné automobily. 
Skúsenosti z výroby autobusov i samo-

nosných konštrukcií vozidiel potom
konštruktér Otto Kässbohrer zúročil
pri výrobe prvého autobusu samonos-
nej karosérie Setra. 

Autobus Setra S 8 mal premiéru na
Medzinárodnej automobilovej výstave
IAA (Internationale Automobil Aus -
stellung) konanej v roku 1951 vtedy
prvýkrát v nemeckom Frankfurte nad
Mohanom. Za šesťdesiat rokov od
predstavenia prvého už zišlo z výrob-
ných liniek továrne v nemeckom
meste Ulm päť generácií autobusov
Setra. Setra sa dnes radí do prestížnej
rodiny vozidiel, ktoré dodáva Daimler.   

Prvý, dnes šesťdesiatročný kon-
štrukčný rad 10 autobusov Setra (poč-
núc rokom 1951) reprezentujú typy od
S 6 až po 15. Typy S 10 až 14 boli pri-
tom vyhotovené pre diaľkovú, medzi-
mestskú linkovú alebo mestskú
dopravu. Zároveň sa začína uplatňo-
vať stavebnicový princíp pri vyhoto-
vení rozličných dĺžok autobusov tohto
radu. Písmeno S sa uvádza pri ozna-
čení všetkých autobusov ako skratka
značky Setra. Druhý konštrukčný rad
100 (od roku 1967) mal päť typov:
S 100, 110, 120, 130 i 150. Priniesol pre-
hĺbenie industrializácie ich vyhotove-
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60 rokov
autobusov Setra
Pred šiestimi desaťročiami, v roku 1951 konštruktér Otto Kässbohrer
vyhotovil vo svojej firme prvý autobus Setra (S 8) so samonosnou
karosériou (tiež s motorom v zadnej časti vozidla a priamym pohonom
na zadnú nápravu). TEXT: PETER KRESÁNEK | FOTO: DAIMLER AG

S



nia a výrobu podľa stavebnicového
princípu z veľkého množstva identic-
kých dielov. Typické pre tento rad boli
hranaté tvary, vyšší komfort pri zväč-
šenom a zvýšenom vnútornom prie-
store pre cestujúcich i sériovo
dodávaná predná náprava so samo-
statným zavesením kolies a pneuma-
tické pruženie. 

Vynikajúcou stabilitou a výborným
pružením rozmaznával cestujúcich
i vodiča už rad 200 (od roku 1976 – pri
štvrťstoročí značky) modely S 211 H,
212 H, 213 H, 215 H a verzie so zvýše-
nou podlahou S 213 HD a 215 HD.
Medzi ďalšie technické míľniky, ktoré
štvrtý rad priniesol, patria: sériovo
montované kotúčové brzdy na prednej
náprave a novodobé horizontálne ve-
tranie. 

Piaty konštrukčný rad 300 (od roku
1991) typy S 309 HD, 315 HD a 315 HDH
identifikuje výrazné krídlo za priesto-
rom ergonomicky tvarovaného kokpitu
a novovyvinutý integrálny zrkadlový
systém, ktorý autobusu dával jedi-
nečnú tvár. Vyhrievané a zvnútra na-
staviteľné zalomené zrkadlové rámy
(nazývali ich tykadlami chrobáka), za-
bezpečovali spolu s optimalizovaným
predným stĺpikom karosérie vodičovi
veľmi dobrý výhľad pozdĺž oboch strán
autobusu. Najvyššiu vtedy dostupnú
mieru bezpečnosti sériovo v autobuse
poskytovali antiblokovací systém, regu-
lácia preklzávania hnacích kolies
(ABS/ASR) a odľahčovacie brzdy Telma
alebo Voith. Počnúc týmto modelovým
radom sa pri autobusoch Setra vyčle-
ňujú tri kategórie: TopClass – luxusné

diaľkové, ComfortClass – ekonomické
diaľkové GT-/GT-HD i modely s volan-
tom na pravej strane a MultiClass – me-
dzimestské linkové. 

Šiesty konštrukčný rad 400 od pr-
vého modelu TopClass 400 (prišiel
v roku 2001 pri polstoročí značky Setra)
začal s výrobou diaľkových autobusov
novej dimenzie, ktorá garantuje cesto-
vanie na najvyššej úrovni pre cestujú-
cich a vodiča. V roku 2004 nasledovali
diaľkové autobusy ComfortClass 400.
A v septembri 2005 nakoniec prišli
medzimestské linkové autobusy radu
MultiClass 400. Aktuálny, v poradí
šiesty konštrukčný rad Setra zahŕňa
vyše 20 typov autobusov. Sú medzi
nimi aj dve verzie pre Spojené štáty
a dva typy ComfortClass vo vyhoto-
vení s volantom na pravej strane. 
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Zľava doprava:
Setra S 150 P (1967);
Setra TopClass, S 416
HDH special edition;
Setra S 120 HD (Varan)
(1988).

�

Vľavo: Setra S 8 reprezentujúca 50. roky minulého storočia 
verzus súčasnosť šiesty konštrukčný rad 400 − Setra S 416 
HDH special edition.

Dole: Interiér Setry S 125 z roku 1963 so sedadlom 
a pracovným priestorom pre vodiča.
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V čom vidíte pridanú hodnotu, resp.
výnimočnosť vášho hotela oproti
ostatným v Bratislave?
V prvom rade v jeho histórii a veľmi
dobrej povesti a vo výnimočnom kre-
dite. Samozrejme, nemôžem opome-
núť ani jeho umiestnenie priamo
v srdci Starého Mesta na Hviezdosla-
vovom námestí, ktoré je podľa mňa
najlepšie a najprestížnejšie spomedzi
všetkých bratislavských hotelov. A na-
koniec – rád by som zdôraznil aj sa-
motný interiér hotela, ktorý má svoju
nenapodobiteľnú dušu, atmosféru,
ktorú nenájdete v iných – novoposta-
vených hoteloch.

Môžeme vnímať hotel Radisson Blu
Carlton Hotel Bratislava ako typický
hotel pre biznis klientelu?
Neohraničoval by som našu klientelu
len na biznismenov. Náš hotel využíva
rovnako aj dovolenková klientela, tu-
risti – najmä počas dovolenkových
sezón. Na druhej strane je však prav-

dou, že ťažisko našej klientely sú biz-
nismeni a korporátna klientela. 

Radisson Blu Carlton Hotel Brati−
slava oslávi svoje 10. výročie. Aké
sú v tejto súvislosti vaše ambície
do budúcnosti?
Mojou prvoradou ambíciou bolo sú-
strediť sa na obchod a aj preto som tu.
Z profesionálneho hľadiska chceme
udržať hotel na trhovej pozícii číslo
jeden, dostať doň ďalšie investície, aby
mohol po plánovanej rekonštrukcii
poskytovať ešte vyšší štandard služieb,
než je to doposiaľ. To je náš hlavný
cieľ. Mojou osobnou ambíciou, ktorej
realizáciu budem považovať aj za
svoje osobné víťazstvo, je urobiť tento
hotel úspešným.  

Na čo kladiete ako generálny mana−
žér hotela dôraz pri jeho riadení?
V prvom rade na vzájomnú spoluprácu
a komunikáciu, na dôveru vo svoj tím,
pretože jeden človek nikdy nemôže
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Tvorca
úspechu 
Od detstva vyrastal v hotelovom prostredí, pretože
jeho otec pracoval v hoteli. Svoju kariéru začínal ako
kuchár, neskôr ako šéfkuchár, pracoval v reštaurácii
aj ako Food & Beverage manažér. Pôsobil vo
Švédsku, Dánsku, Veľkej Británii a teraz už takmer
rok na Slovensku. Na otázky nášho magazínu
odpovedá generálny manažér Radisson Blu Carlton
Hotela Bratislava – Niklas Jonsson. 
TEXT: EMÍLIA KOČIŠOVÁ, PETER ŠKORŇA  
FOTO: RADISSON BLU CARLTON HOTEL, BRATISLAVA
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byť kľúčom k dosiahnutiu úspechu.
Mojou úlohou je zrozumiteľne predsta-
viť víziu, cieľ a nadchnúť pre ne ostat-
ných tak, aby všetci rovnako a spoločne
ťahali za jeden „povraz“.

Taký prestížny hotel, akým je aj váš,
sa pýši aj svojou prestížnou klien−
telou a osobnosťami. Môžete spo−
menúť aspoň niektoré z nich?
Priestory a služby nášho hotela využí-
valo mnoho osobností – filmovými
hviezdami počnúc, známymi hudob-
níkmi, politikmi, biznismenmi a amba-
sádormi končiac. Za všetky mená
spomeniem aspoň Catherine Deneuve,
Lennyho Kravitza, Carlosa Santanu,
prezidenta Busha, či Condoleezzu 
Riceovú. Po návšteve amerického prezi-
denta Busha v Bratislave sme ako je-
diný bratislavský hotel vytvorili

prezidentský apartmán s vlastným úni-
kovým východom. Vďaka našej veľmi
dobrej povesti a toho, že sme sa stali
súčasťou spoločenského života v Brati-
slave, naše veľkokapacitné priestory
však nevyužívajú len osobnosti, ale aj
úspešné firmy na usporiadanie plesov,
bálov a konferencií.

Nepochádzate zo Slovenska a aj
preto by nás zaujímal váš pohľad na
našu krajinu a na mesto, v ktorom
pôsobíte. 
Na Slovensku som len 10 mesiacov.
Väčšinu času trávim v hoteli a so svo-
jou rodinou, takže sa musím úprimne
priznať, že som doposiaľ nemal veľa
príležitostí objavovať krásy Slovenska.
Napriek tomu to, čo som videl, ma
utvrdilo v názore, že je tu prekrásne
a myslím si, že nielen Bratislava, ale aj

celé Slovensko má veľa pokladov,
ktoré nie sú nikde inde na svete. Brati-
slava nám – mne a aj mojej rodine po-
stupne prirastá k srdcu, cítime sa tu
veľmi príjemne. Moja dcéra tu chodí
aj do slovenskej škôlky. 

V čom vidíte hlavné rozdiely medzi
vaším rodným Švédskom a Sloven−
skom?
Tých rozdielov je veľa, či už ide o kul-
túru, históriu alebo mentalitu. Nebu-
dem vravieť, v čom je ktorá krajina
lepšia alebo horšia. Sú jednoducho od-
lišné. Tým však netvrdím, že nemáme
aj mnohé spoločné a podobné veci
a záujmy...

Profesionálna cesta manažéra v ho−
telierstve sa nesústreďuje len na
jednu krajinu a aj preto zrejme Bra−
tislava nebude vašou konečnou za−
stávkou...
Ako som už povedal, vo svojej súčas-
nej pozícii a pôsobení som veľmi
šťastný. Tak ako každý aj ja mám svoje
sny a aj preto by som rád vyskúšal
v budúcnosti túto prácu napríklad na
Blízkom východe či v Afrike.
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MYSLÍM SI, ŽE CELÉ SLOVENSKO
MÁ VEĽA POKLADOV, KTORÉ 
NIE SÚ NIKDE INDE NA SVETE
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prvkov výbavy za zvýhodnenú cenu.
Flotilový balík pre triedu A – je

dostupný už pri jednorazovom odbere
minimálne troch vozidiel. Obsahuje
vnútorné a vonkajšie osvetlenie, šesť
reproduktorov, metalízu, rádio s pre-
hrávačom CD, Audio 20 s CD, MP3
a Bluetooth, a to za cenu  672,00 EUR
s DPH. 

Flotilový balík pre triedu B – je
dostupný už pri jednorazovom odbere
minimál ne troch vozidiel. Obsahuje
vnútorné a vonkajšie osvetlenie, šesť
reproduktorov, EASY-VARIO sedadlá
(vyberateľné sedadlá a sklopné se-
dadlo spolujazdca), Audio 20 s CD,
MP3 a Bluetooth, a to za cenu 672,00
EUR s DPH.

Flotilový balík pre triedu C
a triedu C T – model – je dostupný 
už pri jednorazovom odbere mini-
málne troch vozidiel. Obsahuje meta-
lízu, vyhrievanie predných sedadiel,
PARKTRONIC, a to všetko za cenu
1 620,00 EUR s DPH.

Flotilový balík pre triedu E1 – je
dostupný už pri jednorazovom odbere
minimálne troch vozidiel. Obsahuje
metalízu, PARKTRONIC, úroveň vý-
bavy Avantgarde, a to všetko za cenu
3 696,00 EUR s DPH.

Flotilový balík pre triedu E2
obsahuje metalízu, balík osvetlenia,
PARKTRONIC. 

Flotilový balík pre triedu GLK
– je dostupný už pri ročnom jednora-
zovom odbere minimálne troch 
vozidiel. Obsahuje EASY-PACK (auto-
matické uzatváranie batožinového
priestoru), vyhrievanie predných 
sedadiel, PARKTRONIC, a to všetko 
za cenu 1 852,80 EUR s DPH.

Podmienka odberu minimálne
troch osobných vozidiel je možná 
aj v ich vzájomnej rôznej modelovej
kombinácií.

Viac informácií na: 
www.mercedes-benz.sk/
flotilove-baliky

ažiskom prístupu sa tak stáva
optimalizácia celkových nákla-
dov (TCO) na kúpu a následnú

prevádzku vozidiel. „Zákazník do-
stáva komplexnú informáciu o tom,
aké vozidlo je pre jeho potreby a účely
najvhodnejšie, za akú cenu vozidlo
nielen kúpi, ale čo ho bude stať aj jeho
následná čo najefektívnejšia a finan -
čne najnenáročnejšia prevádzka, ako
aj to, aká bude optimálna konečná
cena jeho neskoršieho predaja. Zefek-
tívnenie a najmä skvalitnenie prístu -
pu k flotilovým klientom prináša aj
ďalšia ponuka zo strany predajcu – flo-
tilový balík,“ uviedol pre náš magazín
Mgr. Ján Žurek. O čo v jeho prípade
ide? V prvom rade je to produkt, ktorý
bol vytvorený na základe získaných
podnetov a požiadaviek klientov 
– samozrejme upravený na ich indivi-
duálne potreby. Každá trieda vozidiel
značky Mercedes-Benz má zároveň aj
svoj špecifický flotilový balík, ktorý
majiteľovi vozidla garantuje množstvo
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predstavujeme

Zvýhodnená 
starostlivosť 
a služby 
(časť III. Flotilové balíky)

Samotná realizácia flotilového
predaja v sebe obsahuje množstvo
procesov, ktoré klientovi
zabezpečujú čo najlepšiu
prevádzku jeho vozidiel. 
TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: BOHUMIL ŠÁLEK

ŤT

Mgr. Ján Žurek, 
Fleet manager
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ruhý z dvojice vynálezcov 
– Gottlieb Daimler sa narodil
17. marca 1834 v Schorndorfe.

Okrem štúdií na „Latinskej škole“
v Schorndorfe navštevoval aj školu
kreslenia. V nej sa učilo len v nedeľu,
čo svedčilo o jeho záujme o konštruk-
térstvo už v mladom veku. V roku
1848 sa učil za puškára v Schorndorfe,
čo úspešne ukončil vyrobením dvoj-
hlavňovej pištole. V zahraničí študoval
strojárstvo a v rokoch 1857 – 1859 
navštevoval polytechnickú školu
v Stuttgarte. Koncom roku 1863, keď
mal za sebou niekoľko zamestnaní
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Zrod 
legendy

(II. časť)

V roku 1880 Gottlieb Daimler a Karl Benz
položili základy motorizácie cestnej prepravy
svojimi vynálezmi vysokootáčkového motora
a automobilu, ktoré objavili nezávisle od seba. 
TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: DAIMLER AG

Gottlieb Daimler
(1834 – 1900)

Wilhelm Maybach
(1846 – 1929)

D



v oblasti techniky, sa stal riaditeľom
strojárskeho závodu Bruderhaus
v Reutlingene. Práve tu v roku 1865
stretol aj Wilhelma Maybacha. 9. no-
vembra 1867 sa oženil s Emmou Kur -
tzovou z Maulbronnu. V roku 1869
viedol dielňu strojárskej spoločnosti
v Karlsruhe, neskôr – v roku 1872 na-
stúpil u Otta a Langena do Gasmoto-
renfabrik Deutz, kde pracoval ako
technický riaditeľ až do roku 1882. 
Tu sa zoznámil s princípom štvortakt-
ného motora, ktorý vynašiel Otto.
V roku 1882 si Daimler kúpil vilu
v Cannstatte, v areáli ktorej umiestnil

svoju experimentálnu dielňu. Daimler
plánoval vytvoriť čisto benzínové mo-
tory a použiť ich na pohon všetkých
možných typov vozidiel na zemi, vo
vode i vo vzduchu. Po intenzívnom
skúšaní získal patent na tepelne izolo-
vaný nechladený motor s neregulova-
ným zapaľovaním na princípe
žeraviacej rúrky. 

Patent číslo DRP 28 022 bol 
maj strovskou hrou so slovami, keďže
vlastne využíval Ottov štvortaktný 
princíp. Zároveň spôsobil neľútostný
súdny spor so spoločnosťou v Deutzi
po tom, ako jej Daimler odmietol po-

skytnúť právo na voľné používanie ne-
regulovaného systému zapaľovania so
žeraviacou rúrkou. Odvolací súd však
dal za pravdu Daimlerovi. Koncom
roku 1883 bol spustený prvý skúšobný
motor. Prvá verzia motora z roku 1884
dosiahla výkon jednej konskej sily pri
600 ot./min. Návrh motora vychádzal
z koncepcie ľahkého kompaktného 
výrobku a umožnil tak Daimlerovi
a Maybachovi tento motor použiť vo
vozidle. 29. augusta 1885 Daimler 
získal Patent číslo 36 423 na svoje 
„vozidlo poháňané plynovým alebo
benzínovým motorom“.  
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PRVÝ ŠTVORKOLESOVÝ
AUTOMOBIL NA SVETE 
Na jar v roku 1886 si Daimler od stutt-
gartskej firmy W. Wimpff & Sohn 
objednal vozidlo, ktoré sa nazývalo
„americký“ koč. Vozidlo vyrobili
v Hamburgu a zmontovali v Stutt-
garte. 28. augusta ho tajne doviezli do
Daimlerovho domu, pretože to mal
byť dar k narodeninám pre Daimle-
rovu ženu. Podľa Maybachových 
pokynov motor namontovali spolu
s riadením v strojárskom závode 
Maschinen fabrik Esslingen. Daimle-
rov „motorizovaný koč“ bol prvým
štvorkolesovým automobilom na
svete. 28. novembra 1890 vznikla 
akciová spoločnosť pod názvom 
Daimler-Motoren-Gesellschaft.

PRVÝ MERCEDES
Prvý „Mercedes“ vyvinul Wilhelm
Maybach, hlavný konštruktér DMG,
a obsahoval mnoho prevratných tech-
nických noviniek, akými boli nízko
uložené ťažisko vozidla, lisovaný 

oceľový rám, ľahký, vysoko výkonný
motor a sendvičový chladič. Tento
model sa dnes považuje za prvý mo-
derný automobil. Najvýznamnejší
konštruktérsky čin Maybacha prišiel
po Daimlerovej smrti v roku 1900:
bol to prvý Mercedes, ktorý spôsobil
senzáciu počas Týždňa v Nice v marci
1901, automobil, ktorý ďaleko predsti-
hol všetko, čo sa predtým vymyslelo
a postavilo v Daimler-Motoren-Gesell-
schaft a ktorý ukončil éru kočov v au-
tomobilizme. Zásluhu na zrode
nového automobilu má tak Maybach,
ako aj Emil Jellinek, ktorý neustále
vyzýval Maybacha a DMG, aby vyrá-
bali čoraz výkonnejšie a rýchlejšie
autá. 

Napriek veľkému úspechu automo-
bilov Mercedes v nasledujúcich ro-
koch sa Maybach stal obeťou intríg.
Prišiel o miesto hlavného konštruk-
téra a jeho činnosť degradovali na
úroveň „Kancelárie pre vynálezy“.
V roku 1907 zatrpknutý odchádza
z DMG. Keď počas búrky 5. augusta

1908 v Echterdingene došlo k zniče-
niu vzducholode Zeppelin LZ 4, 
Maybach sa ponúkol, že grófovi 
Zeppelinovi postaví nový, lepší motor
pre vzducholode. Dňa 23. marca 1909,
po intenzívnych rokovaniach vznikla
spoločnosť Luftfahrzeug-Motorenbau-
GmbH Bissingen. Technickým riadite-
ľom spoločnosti bol syn Wilhelma
Maybacha Karl, ktorý aj navrhoval
nový motor. V roku 1912 sa spoločnosť
premenovala na Luftfahrzeug-Moto-
ren-GmbH a presťahovala sa do Fried -
richshafenu. Otec a syn mali obaja
v spoločnosti podiel po 20 percent, no
Wilhelm Maybach zveril budúcnosť
spoločnosti do synových rúk. Po roku
1922 sa vo Friedrichshafene vyrábali
aj luxusné automobily. 

Za pozornosť stojí Maybach 12 DS
z roku 1929 – prvý automobil s moto-
rom V12, ktorý sa spolu so svojím na-
sledovníkom Zeppelin považoval za
nemeckú odpoveď na Rolls Royce. 
Wilhelm Maybach zomrel 29. decem -
bra 1929.
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Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre 
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH
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Pohľad na areál závodu Daimler−Motoren Gesellschaft z roku 1925.
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Koncern Daimler AG a značka Mercedes−Benz pri zlomových okamihoch
technologického, ekologického a bezpečnostného vývoja automobilov

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

konkrétne v mesiacoch jún až september od roku 1886 až po dnešok... 
TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: DAIMLER AG 

26. 6. 1896 24. 6. 1911 11. 7. 1926

Po jazde trvajúcej 64 hodin na Narde v roku 1976
dosiahol Mercedes−Benz C 111−IId 

3 svetové rekordy.

Míľniky 
nesmrteľnej legendy

(III. časť)

6Pred 115 rokmi – 26. júna 1896: Podnikateľ v preprave Fried  -
rich Greiner si objednáva motorové vozidlo Daimler typ Vic-
toria s taxametrom na prevádzku „flotily motorových kočov“
v Stuttgarte. Je to prvá motorizovaná taxislužba na svete. �
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15. 6. 1976

Pred 85 rokmi – 11. júla 1926:
Rudolf Caracciola vyhráva Veľkú cenu
Nemecka na Avuse s priemernou
rýchlosťou 135,2 km/h. Víťazným
vozidlom je prvý osemvalcový
mercedes a zároveň prvé vozidlo,
ktoré pre DMG navrhol 
Ferdinand Porsche. 

Pred 35 rokmi – v júli 1976:
Začína sa sériová výroba MB-trac 1100.
V októbri nasleduje typ 1300 ako
druhý model ťažkého konštrukčného
radu. 

Pred 30 rokmi – 20. júla 1981:
Airbag a napínač pásu sú prvý 
raz v sériovo vyrábanom vozidle
vôbec ponúkané v aute značky
Mercedes-Benz triedy S (W 126) 
ako zvláštna výbava.

Ťažký konštrukčný rad MB−trac 1300

Rudolf Caracciola na prvom osemvalcovom mercedese navrhnutom
Ferdinandom Porschem vyhral v roku 1932 Veľkú cenu Nemecka.

Pred 100 rokmi
– 24. júna 1911:
Narodil sa Juan
Manuel Fangio,
najvýznamnejší
pretekár 
20. storočia. 
Jeho meno 
sa stalo
neoddeliteľnou
súčasťou značky
Mercedes-Benz,
v rokoch 1954
a 1955 získal pre
značku dôležité
medzinárodné
úspechy vrátane
titulu majstra
sveta formuly 1. 

Pred 35 rokmi – od 12. do 15. júna
1976: Po rekordnej jazde trvajúcej 64
hodín na skúšobnej dráhe
v talianskom Narde dosahuje
Mercedes-Benz C 111-IId – päťvalcový
dieselový motor s výkonom 140 kW
(190 k) OM 617 A s turbodúchadlom
poháňaným výfukovými plynmi – tri
svetové rekordy a 16 rekordov triedy. 

Juan Manuel Fangio

Airbag a napínač pásu prvý raz v sériovo
vyrábanom aute – Mercedes−Benz S (W 126).

Pred 20 rokmi – 27. augusta 1991: V Sindelfingene
je uvedená nová generácia cestovných autobusov 
Mercedes-Benz typového radu O 404. Sériová výroba
sa začína v januári 1992 v závode Mannheim.

7
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Pred 55 rokmi – v septembri 1956:
V závode Sindelfingen sa začína
výroba ľahkej dodávky typu L 319 
ako skriňovej dodávky a valníka. 

Pred 50 rokmi – od 21. septembra
do 1. októbra 1961: Na IAA vo
Frankfurte nad Mohanom debutuje
okrem iného Mercedes-Benz 300 SE
(W 112), ktorý je sériovo vybavený
automatickou prevodovkou,
vzduchovým pružením
a dvojokruhovou brzdovou sústavou
na predných a zadných kolesách. 

Pred 25 rokmi – 1. septembra 1986:
Daimler-Benz všetky modely
osobných automobilov so zážihovým
motorom sériovo vybavuje
trojcestnými katalyzátormi emisií.

Pred 20 rokmi – od 19. do 22.
septembra 1991: Na IAA vo
Frankfurte nad Mohanom je okrem
iného predstavené experimentálne
vozidlo C 112 s motorom V12
uloženým medzi nápravami
a aktívnym podvozkom.

Dodávka typu L 319 sa vyrábala ako skriňová dodávka a valník.

Mercedes−Benz 300 SE (W 112).

Pred 15 rokmi – od 21. do 29. septembra 1996:
Na výstave IAA úžitkových vozidiel v Hannoveri je
uvedená trieda ťažkých úžitkových automobilov Actros,
veľkopriestorová dodávka Vario, diaľkový autobus O 550
Integro, O 405 NÜL a autobusová štúdia Innovisia.

Experimentálne auto C 112 s aktívnym podvozkom a motorom V12 medzi nápravami.
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„Mám pokoru 
k tomu, čo robím“
Miluje šoférovanie a rýchle športové autá do tej miery, že z nich 
má nielen pôžitok, ale aj zimomriavky po celom tele. Ako právnička 
si potrpí na precíznosť a poriadok. Hoci je mladá, je rozhodnutá 
dokázať, že atraktívna, sebavedomá a ambiciózna žena vie byť
úspešnou manažérkou aj v automobilovom biznise. Riaditeľka
spoločnosti Motor−Car Banská Bystrica – JUDr. Katarína Filipová. 
TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: EDUARD GENSEREK

očas nášho stretnutia – po
skončení nedávnych Medziná-
rodných leteckých dní na

Sliači z nej priam sálala spokojnosť
a dobrá nálada. „Možno to vyznie pa-
teticky, ale som veľmi spokojná s tým,
ako sa nám podarilo predstaviť
značku Mercedes-Benz tisíckam ľudí.
Počas  dvoch dní sme dostali všetky
typy a triedy vozidiel, ktoré zastupu-
jeme u nás v Banskej Bystrici, medzi
ľudí – priamo na plochu letiska.
K tomu všetkému sme veľmi úspešne
zrealizovali jedinečné preteky stí-
hačky a vozidla Mercedes-Benz,“ pre-
zradila dôvod svojich pocitov. A nielen
to. Pozitívne vníma aj fakt, že popri
očakávanom záujme o vystavené 
vozidlá zo strany mladšej generácie 
či pánskej populácie, došlo až k pre-
kvapujúco veľkému záujmu 
o vystavené modely vozidiel zo strany
prítomných dám. Ako dodala: „Po-
tvrdili to aj ich konkrétne otázky na
našich predajcov, pričom viaceré
z nich sa priznali, že doposiaľ ani len
nevedeli, že také bezpečné – a tiež 
pre deti či rodinu komfortné – vozidlá
máme v ponuke.“ 

NOVICKA
Po ukončení štúdia práva začala pra-
covať pre spoločnosť, ktorej dnes šé-
fuje, od augusta 2008 ako právnička
zaoberajúca sa vymáhaním pohľadá-
vok. Ako dnes – s odstupom času ho-
vorí: „S postupujúcim časom si ma
práca v spoločnosti Motor-Car natoľko
získala, že som sa snažila vniknúť do
problematiky podnikania v tomto seg-
mente čoraz hlbšie. Začala som ju
spoznávať od A po Z, snažila som sa
z právneho hľadiska nastaviť čo naj-
lepšie smernice jej fungovania. A za-
čala som vidieť aj prvé pozitívne
výsledky svojej práce.“  To, že ako
právnička spoločnosť zastupovala
pred súdmi a inými orgánmi, že rozu-
mie reči a obsahu zmlúv a zmluvných
vzťahov v spoločnosti, vníma ako ur-
čité plus, ktoré zúročila pri dočasnom
poverení vedenia spoločnosti a neskôr
pri výberovom konaní na post riadi-
teľky. Na otázku, či by nemal mať člo-
vek v jej pozícii skôr ekonomické než
právnické vzdelanie, oponuje, že to
nie je rozhodujúce v okamihu, pokiaľ
sa človek obklopí tými správnymi
ľuďmi, ktorí mu nielen poradia, ale na

ktorých sa môže aj spoľahnúť. Záro-
veň dodáva: „Ja tu našťastie na 
ekonomické veci takúto spoľahlivú
a kompetentnú osobu mám.“

ŽENA „ZA KORMIDLOM“
Viesť obchodné zastúpenie predaja
a servisu automobilov je v takej kon-
zervatívnej spoločnosti, aká na 
Slovensku je, výlučne mužskou záleži-
tosťou. Aj preto nás prekvapila odpo-
veď na otázku, ako prijali jej kolegovia
fakt, keď sa stala ich šéfkou a či po-
dobne ako členovia posádok lodí a po-
noriek nevnímajú účasť ženy „na
palube“ ako hotové nešťastie a po-
hromu... „Pred výberovým konaním
som sa stretla s podobnými názormi.
O to príjemnejšie som bola prekva-
pená, keď som sa dozvedela, že som sa
stala jeho víťazkou. Už aj preto, že som
tým nabúrala skostnatené predstavy.“
Na druhej strane priznáva, že ako
žena využije svoje zbrane – šarm
a chytrosť najmä pri niektorých roz-
hodnutiach či rokovaniach. „Dúfam,
že najmä páni budú ku mne miernejší
v prípade, že dôjde k nejakej nečaka-
nej reklamácii,“ hovorí s úsmevom

P
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a už vážnejšie pokračuje: „Veľmi
ma potešilo, keď som po svojom zvo-
lení dostala napríklad od našich me-
chanikov kyticu ruží. Verím, že ani
ich, ani ostatných nesklamem. Viete,
úspechom nie je získať funkciu. To je
skôr zodpovednosť. Aj keď pripúšťam,
že vďaka pozícii, akú momentálne za-
stávam, môžem realizovať svoje mana-
žérske predstavy. A práve toto je
nielen zaväzujúce, ale aj niečo, čo do-
stanete možnosť vykonať raz za život.
Viem, že to je pre mňa obrovská šanca
a buď dokážem, že som to zvládla,
alebo pohorím. Nelietam v oblakoch.
Uvedomujem si veľmi dobre, že všetci
pozorne očakávajú, aké budem mať

výsledky. Viem, že som pod mikrosko-
pickým drobnohľadom. Tak ľudí,
ktorí mi veria a držia palce, ako aj
tých, ktorí o mne pochybujú. S funk-
ciou človek nezískava ani rozum a ani
výsady neporaziteľnosti či úspechu.
Všetko závisí len od neho samého.
Jedno však viem a môžem povedať už
teraz – svoju pozíciu som nedostala
ako dar či hračku. Presvedčila som
o sebe svojimi vedomosťami a svojím
návrhom manažérskych riešení. Dala
som do toho nielen svoje schopnosti,
ale predovšetkým svoje meno.“

POKORA A SEBAVEDOMIE
Katarína Filipová nepociťuje ako hen-

dikep svoj pomerne nízky vek. Na-
opak. Tvrdí, že keď sa ako konci-
pientka zúčastnila pojednávaní po
celom Slovensku, nadobudla nielen
vzťah so zákazníkmi, ale získala aj ne-
zaplatiteľné skúsenosti v oblasti ko-
munikácie. To všetko vidí ako svoj
prínos pre spoločnosť, ktorú dnes
vedie. „Napriek svojmu veku a tomu,
že som žena a k tomu ešte aj blon-
dínka (úsmev) sa výziev nebojím.
Mám v sebe dostatočnú pokoru
k tomu, čo robím a mám úctu k re-
nomé a povesti značky, ktorú repre-
zentujem. Aj pomocou týchto
atribútov si verím, že sa mi moje pred-
savzatia a ciele podarí spolu s ľuďmi
okolo mňa realizovať k spokojnosti
všetkých. Mojím cieľom je posunúť
našu spoločnosť dopredu. Keďže som
tu pracovala aj počas minulého vede-
nia, viem, na čom sa dá stavať a viem
aj to, čo sa musí zmeniť. V prvom rade
však budem klásť maximálny dôraz
na to, aby okolo mňa bol tím ľudí,
ktorí budú hrdí na značku a spoloč-
nosť, pre ktorú pracujú, ktorí budú do
práce chodiť s radosťou. Jednoducho,
ktorí budú správnymi ‚srdciarmi‘, 
bez ktorých to nepôjde. Takýchto ľudí
budem následne motivovať a pozi-
tívne ohodnocovať,“ prezrádza na
záver riaditeľka Motor-Car Banská 
Bystrica a dodáva, že postupne dôjde
aj k ďalším pripravovaným zmenám,
ktoré pozitívne pocítia predovšetkým
súčasní a aj potenciálni klienti. 
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ČLOVEK NEZÍSKAVA 
ANI ROZUM 
A ANI VÝSADY
NEPORAZITEĽNOSTI
ČI ÚSPECHU



ercedes-Benz SLK 250 CDI
s dieselovým štvorvalcom
2,143 litra (150 kW/204 k,

500 Nm), najsilnejším v tejto triede,
a sériovou automatickou prevodovkou
7G-TRONIC PLUS zrýchli z 0 na 100
km/h za 6,7 s; z 80 na 120 km/h za
4,3 s (najlepšia hodnota triedy); pri-
čom dosiahne rýchlosť až 243 km/h.
SLK s novou motorizáciou tak doka-
zuje, že pre svižný roadster sa hodí
nielen benzínový, ale aj moderný die-
selový agregát.  

Dieselový roadster Mercedes-Benz
SLK 250 CDI pritom priemerne spotre-
buje iba 4,9 litra motorovej nafty na
100 km (podľa NEFZ), čo zodpovedá
emisii CO2 128 g/km. Dosahuje tak naj-
nižšiu spotrebu a najekologickejšiu
prevádzku v segmente. Tie sú docie-
lené aj vďaka použitiu techniky 
Common Rail štvrtej generácie so
vstrekovacím tlakom 2 000 barov, s pre-
cíznym časovaním vstrekovania, dvoj-
stupňovým preplňovaním, ako aj
sériovým systémom ECO štart – stop.

SLK 250 CDI (ktoré si možno objednať
od polovice septembra aj na Slovensku)
sa navonok nelíši od benzínových mo-
delov. Má rovnako fascinujúci vzhľad
a dokonca aj dvojvetvovú výfukovú sú-
stavu. Na výber ponúka okrem iného
rovnako tri rôzne verzie strechy Vario-
dach (vrátane panoramatickej, ktorá sa
po stisnutí tlačidla spriehľadní alebo
stmaví), či tri vyhotovenia podvozka
(konvenčný oceľový, športový a elektro-
nicky regulovaný s plne automatickým
systémom tlmenia).
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predstavujeme

Dieselové SLK na scéne!
Športový roadster Mercedes−Benz SLK dostal 
prvýkrát aj vznetový pohon. TEXT: PETER KRESÁNEK | FOTO: DAIMLER AG
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Ten, kto čakal na tohtoročnom v poradí už devätnástom konskom
popoludní tradične tátoše oceľové s hviezdou i vozidlá ďalších 
značiek (smart, Jeep, Lancia, Kia i Honda) – a hlavne v rôznych 
rolách účinkujúce tátoše živé, rovnako ako aj pohostinnú rodinnú
atmosféru – určite sa nesklamal. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

Stretávka dobrých 

Ing. Ivan Šramko (Národná banka Slovenska)
s rodinou a Ing. Július Šabo (skupina Motor−Car).

Laco Lučenič a vychytená manekýnka
sedemdesiatych rokov Ľuba Magátová−Rusková.



Tiež s novinkami vo svete koní oceľových zoznámil
prezidenta Ivana Gašparoviča hostiteľ Ing. Andrej Glatz.

ádherné prírodné prostre-
die Jazdeckého klubu TJ
Slávia Slovenskej technickej

univerzity a pripravený program si
tu pohodovo vychutnávali priatelia
a znalci koní štvornohých i tých
oceľových. Medzi nimi tiež viaceré
známe tváre a osobne i hlava nášho
štátu. Predviedli im tu ukážky jaz-
deckého umenia najmladších talen-
tov hostiteľského klubu, polície či

voltížneho oddielu. Prvýkrát sa
predstavil i elegantný frízsky žre-
bec z topoľčianskeho chovu a mini-
farma Shetland wood, ktorá
potešila spolu s inými atrakciami
hlavne tých najmenších.

Tí, ktorí sem zavítali prvýkrát, rov-
nako ako aj my ostatní stáli účastníci
sme tak mali opäť možnosť okúsiť to
zvláštne, z obdobných podujatí oso-
bitne intenzívne vyžarujúce fluidum.

A ak ste dostatočne senzibilní, dáte 
mi pritom asi za pravdu, že pozitívnu
energiu vyžarujú nielen kone, ale na
takýchto svojich stretávkach aj všetci
dobrí ľudia.
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N
ľudí (a koní) 

Vľavo: Prezident Ivan Gašparovič v kruhu konského triumvirátu, predstaviteľov význačných jazdeckých
centier: Národného žrebčína Topoľčianky, Štátneho závodiska a Jazdeckého klubu Slávia STU.

Ing. Branislav Buštík (AEGON) 
so svojou rodinou.

Prezident si našiel chvíľku i na rozhovor 
s Michalom Gučíkom (televízia TA3). 

Keď budem usilovne trénovať, možno raz zvíťazím
na Grand Prix ako pred 35 rokmi pán Andrej Glatz.

Riaditeľ BKIS a Ing. Pavol Lančarič (Orange) s manželkou a dcérou.

Z vystúpení Národného
žrebčína Topoľčianky.

�

�
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Pre triedu GLK
Kompletné koleso 235/60 R17 s pneumatikou

Dunlop SP Winter sport 3D MO

Obj. číslo Q44015121013E (pravá strana)

Q44015121012E (ľavá strana)

Cena: 416,40 G

Pre triedu M a R
Kompletné koleso 235/65 R17 s pneumatikou

Michelin Latitude Alpin HP MO

Obj. číslo : Q44015151017E (pravá strana)

Q44015151016E (ľavá strana)

Cena: 431,60 G

Nech vás 
zima nezaskočí!

S príchodom mrazivých dní a s výrazným ochladením už na
konci jesene je nevyhnutné myslieť aj na včasné prezutie letných

pneumatík za zimné. Pri tejto príležitosti vám ponúkame päť
výhodných, kvalitných a najmä bezpečných kompletných 
kolies z našej ponuky, pričom viac informácií 
a väčšiu možnosť výberu kompletných
originálnych zimných kolies sa 
dozviete u svojho predajcu. 
TEXT: ONDREJ GAZDA, PETER ŠKORŇA | FOTO: DAIMLER AG

Pre triedu C
Kompletné koleso 205/55 R16 s pneumatikou

Dunlop SP Winter Sport 3D MO

Obj. číslo Q44013121213E (pravá strana)
Q44013121212E (ľavá strana)

Cena: 276,91 G

Pre triedu E
Kompletné koleso 245/45 R17 s pneumatikou

Pirelli W210 Sottozero serie II MO

Obj. číslo: Q44014171109E (pravá strana)
Q44013171245E (ľavá strana)
Cena: 493,49 G

Ceny sú vrátane DPH. Uvedená cena vyjadruje 
hodnotu 1 ks kompletného kolesa (pneumatika + disk).



ovinné používanie detských au-
tosedačiek platí od 1. júna 2007.
Sú povinné vo všetkých vozid-

lách vybavených najmenej štyrmi 
kolesami určenými na prepravu cestu-
júcich. Každé dieťa do výšky 150 cm 

a do hmotnosti 36 kg musí byť umiest-
nené v certifikovanej detskej sedačke.
Je preto len samozrejmé, že detské au-
tosedačky Mercedes-Benz sú prvo-
triedne, čo sa týka bezpečnosti a aj
kvality. Je potrebné si uvedomiť, že
dieťa, ktoré nesedí v sedačke, nie je ni-
jako chránené. Keď má pás dospelého,
môže si na ňom pri čelnom náraze
ublížiť, keď pás nemá, môže dopadnúť
tragicky. Aj z tohto dôvodu vám pred-
stavujeme niektoré ich modely, ako aj
detské šliapacie autíčko vhodné pre
malých pretekárov už od 18 mesiacov.

Viac informácií o možnosti kúpy
u jednotlivých autorizovaných zmluv-
ných predajcov Mercedes-Benz
a u zmluvných partnerov Mercedes-
-Benz. Kontakty na nich sú na str. 81,
resp. na www.mercedes-benz.sk.
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Detská sedačka 
BABY−SAFE plus
S funkciou automatického

rozpoznávania – automaticky 

deaktivuje airbag.

Hmotnostný limit: 0+ pre 

deti do hmotnosti 13 kg. 

Vekový limit: od narodenia 

do 15 mesiacov veku.

Úchyt trojbodovým 

bezpečnostným pásom.

Cena: 319,02 G

Detská sedačka DUO plus
Sedačka s ISOFIX uchytením a automatickým 

rozpoznávaním – automaticky deaktivuje airbag.

Hmotnostný limit: od 9 do 18 kg.
Vekový limit: od 18 mesiacov do 4 rokov.

Úchyt: systém ISOFIX. Cena: 445,49 G

Šliapacie autíčko 
SLS AMG Bobby Benz
Vhodné pre deti od 18 mesiacov.

Cena: 100,63 G

P

Šťastie 
praje pripraveným
Chráňte tých, ktorých máte najradšej! Nezabudnite svoje auto 
vybaviť detskou autosedačkou a uistite sa, že ste ju nainštalovali 
podľa inštrukcií výrobcu. TEXT:  PETER ŠKORŇA | FOTO: DAIMLER AG

�

Ceny sú vrátane DPH.
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„Skvelé prostredie, perfektne pripravený náročný parkúr, 
výborná organizácia, vďačné plné hľadisko skvelých divákov, 

pričom vyšlo aj počasie.“ TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

Výnimočná, noblesná 
Grand Prix zaujala státisíce

3

4

1



akto stručne a výstižne cha-
rakterizovali tohtoročné 46.
jazdecké preteky AEGON Mer-

cedes Grand Prix Bratislava CSIO 3*
W medzi inými švajčiarski jazdci. Ich
družstvo si z týchto pretekov (ako sú-
časti kvalifikácie na nadchádzajúce
majstrovstvá Európy i olympijské
hry), odnieslo Pohár národov. Švaj-
čiar Steve Guerdat (24. v rebríčku sve-
tových jazdcov) tu s koňom FERARIM
zvíťazil aj v sólovej hlavnej súťaži. 
Spomedzi slovenských jazdcov naj-
viac potešila Jana Sláviková na koni
LORD LEVISTO. Zajazdila dva čisté
parkúry, čím vyvolala nadšenie na
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1 Pod vlajkami 23 zúčastnených štátov
nechýbali na pretekoch ani vozidlá spoločnosti
Daimler, ktorá jazdectvo podporuje. Nečudo,
veď jej sídlo, nemecký Stuttgart, pôvodne
žrebčinec, má kone i v erbe a jazdectvo je 
i pre jej klientov čoraz lákavejšie.

2 Cenu Grafobal Group kuriózne pre dvoch
najlepších s rovnakými výsledkami: víťaza
a víťazku, odovzdávala Ing. Jarka Kubišová,
riaditeľka pre zahraničné vzťahy tejto
najvýznamnejšej čisto slovenskej spoločnosti
(vlaňajšie tržby viac ako 729 miliónov eur pri
vyše päťtisíc zamestnancoch).  

3 Cenu hlavy štátu pre najúspešnejšieho
tuzemského jazdca odovzdal prezident SR Ivan
Gašparovič viacnásobnému majstrovi Slovenska
a víťazovi Slovenského skokového pohára
AEGON Cup Radovanovi Šillovi. Prezident Ivan
Gašparovič, vedľa neho stojaci Andrej Glatz
(za Mercedes−Benz Slovakia) a Branislav Buštík

(za AEGON), dekorovali tiež najlepších
v hlavných pretekoch.  

4 Nechýbal tu ani výkonný tajomník Európskej
hospodárskej komisie OSN, predtým minister
zahraničných vecí Ing. Ján Kubiš a opäť prišiel
podpredseda NR SR, predtým jej predseda
JUDr. Pavol Hrušovský. 

5 Na tohtoročnú Grand Prix aj vďaka
bezplatnému vstupu prišlo vyše 17−tisíc divákov.
Státisíce ju navyše sledovali prostredníctvom
elektronických či printových médií.

6 Víťazné (iba o bod pred Ukrajinou) švajčiarske
družstvo v Pohári národov: Hansueli Sprunger
(na koni KEPI DE VALSE), Martin Fuchs
(PRINCIPAL), Janika Sprungerová (UPTOWN
BOY) a Steve Guerdat (NINO DE
BUISSONETTS), ktorý zvíťazil (s koňom FERARI)
aj v hlavnej súťaži jednotlivcov. 



7

zaplnených tribúnach a vybojovala
piate miesto (Patrik MAJHER bol jede-
násty) v hlavnej súťaži jednotlivcov
(tiež sa počíta do kvalifikácie na ME
a OH).

Rovnako ako v medziročnom porov-
naní vlani a predvlani, aj tohto roku
opäť medziročne narástli na tomto
štvordňovom – jedenásť samostatných
súťaží obsahujúcom, jedinom svojho
druhu stredoeurópskom podujatí, nie-
len počty návštevníkov a účastníkov,
ale aj úroveň a výkony súťažiacich
jazdcov a koní. (Kým predvlani sa pre-
tekov zúčastnilo 81 jazdcov a 169 koní
a vlani to už bolo 87 jazdcov a 197

koní, tak tohtoročné preteky dosiahli
historicky rekordnú účasť z 23 krajín:
95 jazdcov a 215 koní, pre ktoré bolo
treba pripraviť 15 ton slamy, 10 ton
sena a 450 balení pilín.)

„Aj kvantitatívne, aj kvalitatívne to
určite bol najlepší ročník. Myslím si,
že to bol najvydarenejší ročník dote-
raz.“ Zhodnotil pred televíznymi ka-
merami predseda organizačného
výboru a riaditeľ  týchto aj mediálne
príťažlivých pretekov (ako doposiaľ
najúspešnejší slovenský jazdec ich
sám pred 35 rokmi vyhral) Ing. Andrej
Glatz. Zároveň poďakoval všetkým
priaznivcom, ktorí sa o uskutočnenie

toho podujatia s rozpočtom blížiacim
sa pol miliónu eur, zaslúžili. Ako ďalej
spomenul: „Nikdy sme nemali ambí-
ciu robiť nejaké rekordy. Myslím si, že
viac koní by sme nechceli mať ako
teraz, pretože program bol naozaj ce-
lodenný, ale snažíme sa, aby to nebolo
tak, aby to klesalo. Uvidíme, čo bude
budúci rok. Dva svetové poháre máme
už roky rokúce. 

Tohtoročnú AEGON Mercedes
Grand Prix Bratislava CSIO 3* W 
navštívilo vyše 17-tisíc divákov. 
Státisíce divákov ju navyše sledovali
prostredníctvom elektronických 
či printových médií. 

štýl
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„Z vlastných skúseností viem, že
preteky Grand Prix sú nielen špič-
kové, pokiaľ ide o športové výkony, 
ale majú svoju nezameniteľnú spolo-
čenskú atmosféru s bohatým progra-
mom pre všetkých divákov a azda
i preto sú z roka na rok obľúbenejšie
nielen pre tých, ktorí sa jazdectvu ve-
nujú, ale i pre rodiny s deťmi a tých,
ktorí chcú zažiť niečo výnimočné 
a noblesné.“ Uviedol prezident SR
Ivan Gašparovič pod záštitou a za
účasti ktorého sa preteky opäť konali. 

Ďalšie 47. preteky Grand Prix sa
uskutočnia (z dôvodu konania OH) 
už v termíne 19. až 22. júla 2012.   

7 Preteky a jazdecký areál navštívil i minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Zsolt Simon, ktorý okrem iného vyzdvihol
propagáciu na Grand Prix programu na podporu
agrochovateľov.  

8 Najlepšieho v súťaži spoločnosti Tatra banka
ocenil jej predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ Ing. Igor Vida.

9 Osvedčený parkúrmajster Chorvát Eduard
Petrovič a tím jeho pomocníkov, ktorí sa tiež
pričinili o úspešné preteky. Rovnako ako
z celého tímu Ing. Andreja Glatza: Ing. Ingrid

Janečková, Ing. Rastislav Noskovič, Miroslav
Jeluš, Ing. Peter Herchel, Jozef Adamkovič,
Mgr. Zuzana Gejmovská, Ing. Michal Žitný
i viacerí ďalší, ktorí už tiež nie sú na snímke.

10 Najlepšieho v súťaži spoločnosti Allianz−SP
dekoroval jej prezident Ing. Marek Jankovič.

11 Slovenská reprezentantka jazdkyňa 
Jana Sláviková.

12 Pôsobivé bolo na pretekoch i stvárnenie
prekážok jednotlivých spoločností, ako napríklad
pri spoločnosti Tipos alebo Grafobal Group.

11

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre 
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH
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Bavili sa všetci
Mercedes centrum pri bratislavských Zlatých pieskoch bolo už tretíkrát
miestom párty účastníkov a priaznivcov jazdeckých pretekov AEGON
Mercedes Grand Prix. Najvýstižnejšia charakteristika pre tohtoročnú
párty by asi bola: bavili sa všetci. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

1 2 3



HVIEZDY CIEST 03|2011  57

rásavice v orientálnych kostý-
moch pútali pohybovými kreá-
ciami hostí už pri príchode na

párty. Viacerými úchvatnými taneč-
nými vystúpeniami potom večer po-
kračoval, pričom zatancovali aj
husľové virtuózky. Program napokon
nenútene prešiel do spoločného tanca
účinkujúcich dám s pánmi, ktorých si
z publika vybrali a tí nedokázali (odo-

lať) odmietnuť. Postupne sa do zábavy
zapájali ďalší. Vrátane hviezd jazdec-
kého a spoločenského neba. Nakoniec
sa bavili a tancovali všetci, ktorí mali
chuť. A ak by mohli, asi by sa do víru
zábavy v báječnej atmosfére zapojili
(popri prítomných živých hviezdach),
aj v showroome vystavené vozidlá,
ktoré majú hviezdne označenie už
priamo vo svojom znaku.

1 Niekoľko rokov pôsobí na Slovensku
v súčasnosti ekonomický riaditeľ spoločnosti
Mercedes Benz Slovensko Roland Ballhaus
(na snímke uprostred). Perfektne už zvládol aj
slovenčinu. Ako na párty prezradil, svojich
kolegov ani prácu si nevie vynachváliť, veľmi
dobre sa mu s nimi spolupracuje a rád tu žije.
Na fotografii s ním sú so známym vrcholovým
manažérom hviezd ciest Ing. Júliusom Šabom
aj Róbert Hatala a Ján Žurek.

2 Večer pokračoval viacerými úchvatnými
vystúpeniami.

3 Hostí privítali inžinieri Andrej Glatz 
(za Slovenskú jazdeckú federáciu 
i Mercedes−Benz Slovakia) a Branislav Buštík 
(za spoločnosť AEGON). Program moderovala
Kvetka Horváthová.

4 Jazdecký šport je krásny v tom, že je to
spojenie človeka a koňa ako zvieraťa, je tu tá
spolupráca, náročnosť porozumieť si s koňom
a keď dôjde k súladu, je to krásne. Zdôveruje sa
slovenská reprezentantka Monika Noskovičová
(na snímke je uprostred tancujúcich). 

5 Moderátorka spravodajskej televízie TA3
Renáta Drdulová, rektor Stredoeurópskej vysokej
školy v Skalici prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.,
s dcérou Renátou, ktorá už poskytuje
špecializované lekárske služby, a riaditeľ
a konateľ spoločnosti IPP Ing. Dušan Blattner.

6 Až tak veľa do zahraničia už teraz na jazdecké
preteky nechodíme, ale boli sme v Cáchach na
Svetových jazdeckých hrách, čo bolo skutočne
veľmi, veľmi zaujímavé. Dozvedela sa od
manželov Glatzovcov moderátorka televízie
Markíza Erika Judínyová.

7 Kôň je krásne a ušľachtilé zviera. Tí, ktorí sa
s koňmi dobre poznajú, vedia, že kone majú
aj krásnu povahu a že je to jeden veľký druh
človeka. Vysvetľoval džezmen Peter Lipa, 
ktorý pobudol aj v kruhu šarmantných dám.

8 Dobre sa spolu s manželkami zabávali tiež
Martin Kállay a Dr. Milan Maštena.

9 Ladislav Janku mediálne popularizuje Grand
Prix už vyše dvoch desaťročí, predseda SOV
PhDr. František Chmelár a dlhoročná členka
organizačného výboru Mgr. Zuzana Gejmovská,
ktorej manžel bol najznámejším letopiscom
a znalcom histórie GP.

10 Ako spevák Pavol HAMMEL, stojaci vľavo 
vedľa akademického maliara Ivana Pavleho 
– na párty žartovne spomenul, jedna z jeho
piesní sa volá Staré kone a nahé jazdkyne. Túto
kombináciu si vie živo predstaviť, aj o nej spieva,
aj o nej sníva (keď ho nevidí manželka).
V showroome mercedesov si zároveň položil aj
otázku: Už si môžem dovoliť asi to najlepšie
auto, ktoré je, nie?

K
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Gotický Spiš I.
Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné
a historické zákutia. V nasledujúcich riadkoch vás oboznámime
s druhou − dolnou časťou Spiša, hornatým krajom plným prírodných
krás, tradície, stredovekej histórie a gotickej architektúry... 
TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: PETER ŠKORŇA, KAROL MALOCKÝ, JANA BEDNÁRIKOVÁ, IIS
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Priestory expozície stredovekej kuchyne, ako aj priestory horného hradu prešli v minulosti 
výraznou rekonštrukciou.

riznám sa, že nepoznám člo-
veka, ktorý by na otázku: „Keď
si zavriete oči, uvoľníte sa

a nemyslíte na prácu a hypotéky, aký
slovenský hrad vidíte?“ neodpovedal
inak ako slovom Spišský. Nie náho-
dou. Predstavuje nielen naše národné
kultúrne dedičstvo, ale aj pamiatku,
ktorá bola v roku 1993 zaradená do
Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. A to zďaleka ešte nie je
všetko - jeho siluete sa dostalo toľko

uznania a cti, že – na rozdiel od hradu
Devín a jeho podobizne na jednej z už
neplatných československých banko-
viek – sa  stále hrdo týči z etikety 
jedného z výrobcov tradičnej a obľú-
benej Spišskej borovičky... :) Dokonca
ako rodený Zvolenčan musím pri-
znať, že síce náš Pustý hrad je svojou
rozlohou hradného komplexu väčší
než Spišský hrad, ten je nielen zacho-
valejší, ale aj krajší... A aj to je dôvod,
prečo patrí medzi turisticky najobľú-

benejšie a najnavštevovanejšie loka-
lity na Slovensku.

MAJESTÁTNY SVEDOK POHNUTEJ
MINULOSTI
Spišský hrad predstavuje unikátnu
stavebnú pamiatku a jeden z najväč-
ších hradných komplexov v Európe.
Hrad vznikol už v 12. storočí, hoci
prvý písomný doklad o ňom je dato-
vaný rokom 1209, keď bol sídlom
Spišskej župy. Je postavený na vrchole
travertínovej kopy – na hlavnom cest-
nom ťahu spájajúcom regióny Spiša
a Šariša, pričom sa hrdo vypína 
v dvestometrovej výške nad okolím.
Vďaka takmer kolmým skalným ste-
nám vysokým miestami až 40 m, bol
v minulosti právom symbolom nedo-
bytnosti. Jeho vnútorné jadro malo už
od roku 1221 kamennú ohradu, ktorá
úspešne vzdorovala aj útoku tatár-
skych vojsk v roku 1241. Po odchode
Tatárov sa začala jeho ďalšia kamenná
výstavba vybudovaním románskeho
paláca, výstavbou dvoch predhradí
a stavbou kruhovitej ranogotickej veže
uprostred horného hradného nádvo-
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Zaujímavé linky
http://spis.eu.sk/zehra/sk/pamiatky.html,
www.zoosnv.sk, www.spisskyhrad.com,
http://sk.wikipedia.org, www.spisskyhrad.sk,
http://spisskyhrad.com/zehra,
www.spisskemuzeum.com



ria. Neskôr bol obliehaný a čiastočne
aj poškodený vojskami Matúša Čáka
Trenčianskeho. Po odchode Jiskrových
vojsk sa hrad na čas dostal do rúk 
Juraja Thurzu, od ktorého ho v roku
1460 prevzal do vlastníctva koruny
kráľ Matej Korvín. Skoro ho však daro-
val rodine Zápoľských, ktorá ho mala
potom v držbe až do roku 1531. Po nej
vlastnili hrad Thurzovci až do vymre-
tia ich rodu v roku 1637. Poslednými
vlastníkmi hradu boli Csákyovci,

Stredná a horná časť Spišského hradu bola
chránená bránami.
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Výsledok testovania vozidla Mercedes−Benz Viano 3.0 AMB/EL
Cesta na dolný Spiš a späť bola uskutočnená na novom vozidle Mercedes−Benz Viano 3.0 AMB/EL
dvomi trasami. Z Bratislavy na Spiš – cez Trenčín, Žilinu, Martin, Ružomberok, Poprad až do Levoče
a Spišskej Novej Vsi (dĺžka trasy 368 km, trasa trvala 4 hodiny a 32 minút). Cesta zo Spiša späť do
Bratislavy bola realizovaná zo Spišskej Novej Vsi cez Hnilčík, Telgárt, Heľpu, Brezno, Banskú Bystricu,
Zvolen, Nitru až do Bratislavy, pričom merala o čosi menej – 360 km, avšak jej čas bol až takmer 5 hodín.
Zvlášť pri spiatočnej ceste sa spotreba vzhľadom na kvalitu ciest a časté stúpania priblížila k hranici 
7,8 l /100 km. Celá trasa bola absolvovaná tak s prázdnym vozidlom, ako aj s jeho maximálnym
vyťažením (8 osôb + batožina). Zvláštnu pochvalu si zaslúži nielen komfortné sedenie počas celej 
cesty – na sedadle vodička aj spolujazdcov, ale aj veľkoryso riešený priestor na batožinu.

Pohľad na časť
stredného 
a dolného 

nádvoria 
hradného

komplexu.

�



ktorým patril až do svojho zániku.
Na začiatku 18. storočia dobyli Spišský
hrad povstalecké vojská Františka Rá-
kócziho II. Po ich vyhnaní roku 1710
stratil hrad na význame. V roku 1780
vypukol na ňom požiar, ktorý 
urýchlil jeho premenu na zrúcaninu.
V súčasnosti predstavuje jeho najza-
chovalejšiu časť Horný hrad, zabera-
júci temeno hradného vrchu
s románskym palácom a hradnou
vežou. Nachádza sa tu gotická Kaplnka
svätej Alžbety, pochádzajúca z tridsia-
tych rokov 15. storočia a aj expozičná
miestnosť s výstavou obranných
zbraní a archeologických nálezov.

Značne využívaná je aj stredná časť
hradu, a to najmä na prezentáciu do-
bového života a ukážku stredovekých
remesiel. 

DVA DIVY ŽEHRY
Každý, kto navštívi Spišský hrad, by 
si nemal nechať ujsť návštevu neďale-
kej – asi 4 km vzdialenej obce Žehra.
Tá totiž ponúka dva ojedinelé divy,
ktoré chytia za srdce každého, kto 
ich uvidí... 

Prvým, a najhodnotnejším je rano-
gotický Kostol sv. Ducha, postavený
v rokoch 1245 – 1275. Najvzácnejšie 
pamiatky v kostole reprezentujú ná-

stenné fresky, ktoré predstavujú uce-
lený ikonografický cyklus. Najstaršie
nástenné maľby vznikli na konci 
13. storočia, pričom posledná bola 
vytvorená v polovici 15. storočia. Ne-
vyčísliteľnú hodnotu má aj nástenná
freska Strom života (Arbor vital)
z roku 1400, zariadenie kostola ako
napr. kamenná krstiteľnica z 13. storo-
čia, oltár a kazateľnica z polovice 
17. storočia, ako i gotická oltárna
skriňa z roku 1510. Kostol sv. Ducha je
pre svoj historický a umelecký prínos 
zapísaný od roku 1985 nielen do zoz-
namu národných kultúrnych pamia-
tok, ale aj do Zoznamu svetového
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Rannogotický Kostol Sv. Ducha je situovaný 
na návrší, vďaka čomu je dobre viditeľný 
už z diaľky.



kultúrneho dedičstva UNESCO ako sú-
časť súboru Levoča, Spišský hrad a pa-
miatky okolia.

Druhým divom Žehry, ktorý zatiaľ
zapísaný nikam nebol, ale ašpiruje na
popredné umiestnenie v kategórii ne-
vkus a hnus v pietnej architektúre, je
tzv. východoslovenské ranokapitalis-
tické baroko. To je zhmotnené do ne-
chutného a pre slabšie žalúdky až
nebezpečného gýčového náhrobného
kameňa s vyrytou podobizňou býva-
lého starostu v životnej veľkosti – s na-
ozaj originálnym odkazom pre ďalšie
generácie: „Tu je pochovaný bývalý
starosta obce Jozef Mižigár.“ 

Pokiaľ by mali rodinní príslušníci
takúto takmer dvojmetrovú opachu
opretú doma – o stenu v obývačke – to
by azda ani tak nevadilo. Horšie je, že
toto obludárium, ktorému konkuruje
akurát tak náhrobok bossa podsvetia
Róberta Holuba v neďalekom Prešove,
je osadené v tesnej blízkosti národnej
kultúrnej pamiatky a pamiatky
UNESCO! Ako hovorí jeden môj zná -
my – odborník na východoslovenské
špecifiká: „Ta co – i tak še da...“

(Pozn. redakcie: Na jar 2012 pokra-
čujeme v predstavovaní dolného Spiša
lokalitami Levoča, Spišská Nová Ves
a Slovenský raj...)
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Spišská Nová Ves – Poprad
24,3 km, 30 min

Motor−Car Poprad, spol. s r.o.

Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad

Servis 24 h – osobné, nákladné

a úžitkové vozidlá

00421 918 500 144 

GPS: S49.057958° V20.274314°

Spišská Nová Ves – Prešov
61,4 km, 52 min

Motor−Car Prešov, s.r.o.

Petrovanská 36, 080 01 Prešov

Servis 24 h – osobné 

a nákladné vozidlá

00421 51 77 231 41

GPS: S48.960053° V21.256866°

Najbližší autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes−Benz

ODPORÚČAME
Travertínová kopa – Sivá brada
Travertínová kopa, vysoká približne 25 m a široká pri svojom ústí až 500 m, sa
nachádza v nadmorskej výške 506 m n.m. a je lokalizovaná pri hlavnej ceste 
medzi Levočou a Prešovom – neďaleko Spišského hradu a asi 2 km západne od
Spišského Podhradia. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že ide o stále živú kopu, na
ktorej vrchole sa nachádza jazierko s asi trojmetrovým priemerom a hĺbkou okolo 30
cm. V jazierku nepretržite buble a vyviera minerálna voda, obsahujúca oxid uhličitý
a veľké množstvo rozpustných látok. Tie sa usádzajú na okraji jazierka a vytvárajú
tzv. pramenit – plastickú hmotu podobnú jaskynnému sintru, ktorá postupne tvrdne
do podoby travertínu, pričom vytvára celú kopu. V súčasnosti je Sivá brada
národnou prírodnou rezerváciou rozkladajúcou sa na rozlohe 19,55 hektára, 
ktorá okrem samotnej kopy chráni aj vzácnu slanomilnú, suchomilnú a močiarnu
vegetáciu. V tesnej blízkosti kopy sa nachádza aj parkovisko, na ktorom síce od vás
vyberú nie najmenší poplatok, avšak – ako je to už na Slovensku zvykom – bez
akejkoľvek záruky, že budete mať auto s vecami v ňom v bezpečí... 

�
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Spoza haciendy postavenej z dostupných prírodných 
materiálov počuť svišťanie mačiet mužov vykášajúcich porast 
medzi kávovníkmi na strmom východnom svahu. Vitajte na 
kávovej farme... TEXT: ING. JAROSLAV ÚTLY, GENERÁLNY RIADITEĽ ATC−JR | FOTO: ARCHÍV

Pili ste 
už dobrú kávu?

Časť tretia: 
Na farme

1



piecke kuchyne sa na ohni
pečú kukuričné klasy
a v hrnci sa varia zelené na-

krájané banány. Poľnou cestičkou zo-
stupujú zberačky kávy obuté do
vysokých čižiem s mohutnou podráž-
kou, ktoré im zabezpečujú stabilitu
pri pohybe v strmých svahoch
a ochranu pred poštipnutím jedova-
tými hadmi. Umývajú sa vodou tečú-
cou z bambusového potrubia a idú si
dať vyplatiť svoju dennú mzdu za
zber, ktorej výška je závislá od množ-
stva plodov, ktoré obrali. Aj keď čulý
ruch pri závesnej váhe nakoniec
utíchne, práca na farme sa zďaleka ne-
končí, pretože obraté plody treba ešte
dnes spracovať, a to jedným zo spôso-
bov, ktorého detaily závisia od vybave-
nia farmy.

SUCHÉ SPRACOVANIE  
Cieľom práce nasledujúcej po zbere je
oddelenie kávových zrniek od dužiny
a vonkajších vrstiev obalu. Najstaršou
a najjednoduchšou metódou je suché
spracovanie, tiež nazývané naturálne
alebo tradičné. 

Už v starom Jemene ponechávali ká-
vové čerešne na kríkoch tak dlho, aby
sa čiastočne vysušili, a keď stmavli,
striasli ich do pripravených sietí či
plátien, aby ich potom prečistili od
vetvičiek, listov, nezrelých plodov
a dosušili. Pre zber kávy v Brazílii je
zase typický pohľad na muža, ktorý na
veľkom kruhovom site vyhadzuje do
výšky obraté plody, aby z nich prúd
vzduchu odvial ľahké čiastočky a na
site zostali len ťažšie plody, ktoré sa
budú ďalej sušiť.

Ak hovoríme pri naturálnom spra-
covaní o sušení, ide o celé plody su-
šené zväčša slnkom na veľkých
betónových či tehlových terasách
alebo na rohožiach natiahnutých na
koloch (tzv. afrických posteliach), aj
keď sa na niektorých farmách môžete
stretnúť s mechanickými sušičkami.
O plody sa počas sušenia treba starať
tak, aby nedošlo vplyvom vlhkosti
k nežiaducej fermentácii, a preto sú
v noci prikrývané a cez deň niekoľko-
krát prehrabávané a sušené počas 

2 až 3 týždňov, pokiaľ kávové zrná ne-
dosiahnu vlhkosť približne 11 %. 

Po vysušení sa v lúpacích strojoch
zrnká očistia od vonkajších obalových
vrstiev a finálnym produktom je prí-
rodná (nepraná) káva, ktorá kvôli
dlhému styku so sladkou dužinou zí-
skala výraznejšie telo a sladšie tóny.

Táto metóda spracovania sa používa
najmä v oblastiach s nedostatkom vody,
nízkym úhrnom zrážok a dlhým obdo-
bím slnečného svitu. Väčšina nepranej
kávy pochádza z Brazílie, Indonézie, 
Jemenu a Etiópie. Suchou metódou je
spracovávaná zväčša menej kvalitná
arabika a takmer všetka robusta.

MOKRÉ SPRACOVANIE 
Pri produkcii výberovej kávy sa po-
užíva mokrá metóda, ktorej výsled-
kom je praná alebo umývaná káva
(fully – washed), ktorá je považovaná
za najkvalitnejšiu aj kvôli dosahova-

nému chuťovému profilu s dominujú-
cou sviežosťou, ovocnosťou a kyselka-
vosťou. Vzhľadom na ekonomickú
náročnosť a vysokú spotrebu vody pri
tejto metóde (okolo 40 litrov na 1kg
kávy) je na takéto spracovanie určená
len kvalitná káva zozbieraná selektív-
nym zberom. 

Aj keď si dávame pri zbere veľký
pozor, tak do nádoby so zrelými
plodmi oberieme aj zelené či prezreté
čerešne alebo úlomky vetvičiek. Preto
sa niekedy káva ihneď po zbere pre-
mýva v nádržiach s vodou, aby sa od-
delili ľahké a zoschnuté plody spolu
s lístím i drevenými úlomkami od ťaž-
ších zrelých plodov, ktoré budú ďalej
spracovávané. 

Ak medzi prstami stlačíte zrelú 
kávovú čerešňu, tak z nej veľmi ľahko
vytlačíte dve kávové zrnká obalené tro-
chou sladkej klzkej ovocnej dužiny.
Presne takýto mechanický princíp sa
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1 Sušenie kávy po fermentácii.
2 Pregamenová káva.

3 Vrchné šupky a vylúpnuté zrnká.
4 Farma v kolumbijských horách.

2

4

3
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využíva v strojoch používaných na
oddelenie zrniek od vrchnej šupky,
kde sú plody pretláčané otvormi, ktoré
postačujú len na prekĺznutie zrniek
a nie celých čerešní. Šupky s časťou
dužiny sú spracovávané do kompostu
a vylúpané kávové zrná sú prepravené
do veľkých nádob s vodou, aby tu po
dobu 16 až 36 hodín fermentovali – ide
o kvasný proces, v ktorom je priľnutá
dužina odstránená zo zŕn. Koniec fer-
mentácie je potrebné správne posúdiť,
kvasenie včas zastaviť a potom dôklad -
ne nádrž vyčistiť, pretože aj jedno pre-
fermentované zrnko v šálke pokazí
celý nápoj. Keď vezmete do dlane kávu
z fermentačnej nádoby a na ohmat už
nie je klzká, ale máte pocit, akoby ste
držali hŕstku kamienkov, znamená to,
že dužina je odstránená a kvasný pro-
ces treba ukončiť. 

Potom káva putuje do vodných ka-
nálov. Plavením v nich sa prečistí a na
základe hustoty rozdelí na kvalitnej-
šiu (hustejšiu) a menej kvalitnú 
(redšiu) kávu, a to zvyčajne do 2 – 3
kvalitatívnych kategórií. Káva sa
potom nechá vyschnúť na slnku alebo
v sušičkách  pomocou teplého vzdu-
chu. Systém sušenia býva rôzny 
a závisí od farmy. Elegantným jedno-
duchým riešením sú napríklad sitá
umiestnené na koľajniciach, ktoré
možno v prípade dažďa zasunúť pod
strechu.

Po ukončení sušenia máme pred
sebou tzv. pergamenovú kávu, čo sú
vlastne kávové zrnká vo vysušenej per-
gamenovej vrstve. Pretože pergamen
pomáha chrániť chuť a arómu, zostáva
káva takto skladovaná až do exportu
do pražiarne.

ĎALŠIE VARIANTY
Hlavne pre nedostatok vody sú v niek-
torých oblastiach používané aj va-
rianty mokrej metódy a na trhu sa tak
môžete stretnúť s polopranou kávou
(semi - washed). Je to metóda, keď sa
mechanicky odstraňuje takmer celá
dužina pri nízkej spotrebe vody
(2 litre na 1 kg kávy) a následne sa
zrnká sušia aj s prípadnými zvyškami
dužiny. Existujú však aj oblasti, kde sa
voda vôbec nepoužije a vylúpané
zrnká s dužinou sú okamžite sušené
na slnku, ale tento riskantný spôsob
spracovania si môžu dovoliť len v ob-
lastiach s dobrými podmienkami na
to, aby vysušili kávu rýchlo a bez kva-
senia. Takto spracované kávy sú slad-
šie ako tie, čo boli spracované úplným
praním a hovorí sa im aj medové.

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA
Vzhľadom na veľký počet faktorov
ovplyvňujúcich kávu ako poľnohospo-
dársku plodinu (napríklad odroda ká-
vovníka, pôda, nadmorská výška,
spôsob zberu a spracovania) stanovila
Medzinárodná kávová organizácia
(ICO) pre potreby obchodovania štyri
základné kategórie:
A - Kolumbijské jemné arabiky
Kávy arabika spracované mokrou me-
tódou a dopestované v Kolumbii, Keni
a Tanzánii. Podnebie týchto oblastí
umožňuje udržanie stálej vysokej 
kvality.
B - Ostatné jemné arabiky
Tiež kávy arabika spracované mokrou
metódou, ale produkované hlavne
v Strednej Amerike a Karibiku.
C - Neprané arabiky alebo brazílske
Kávy arabika spracované suchou me-
tódou. Hlavnými výrobcami sú Brazí-
lia, Kuba, Etiópia, Peru, Guatemala,
Honduras, India a Venezuela. 
D – Robusty
Kávy robusta obyčajne spracované su-
chou metódou. Tieto kávy sú produko-
vané najmä v Afrike (Uganda,
Kamerun, Angola) a v juhovýchodnej
Ázii (Vietnam a Indonézia). 
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5 Premývanie a triedenie kávy 
vo vodných kanáloch.
6 Sušenie celých kávových plodov.

5

6
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Každý z nás sa ocitne v situácii, keď má pocit, že žije v začarovanom kruhu. Spoločne strávený čas v rodinnom kruhu sa
preňho stáva čoraz väčšou vzácnosťou, začínajú sa objavovať nedostatočné výsledky detí v škole, zhoršené správanie voči
učiteľom, spolužiakom, voči rodičom. Nastávajú situácie, pri ktorých nevieme, či je správne riešiť ich hádkami, zákazmi,
tichou domácnosťou, jednoducho – čo s tým urobiť a ako to vyriešiť...
Je to však naozaj riešenie? 
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Študijné centrum BASIC, n.o., Karpatská 2 (YMCA), 811 05 Bratislava,
tel: 0905 462 885, www.centrumbasic.sk, pr@centrumbasic.sk

● Sú vaše deti bez záujmu a neviete,
ako ich motivovať?

● Trápi vás ich správanie? Vždy vás
niečím „prekvapia“? 

● Sú na svoj vek stále nesamostatné?
Máte obavy, ako to pôjde ďalej?

● Rozprávate a máte pocit, že vás
nepočúvajú? 

● Zdá sa vám, že niekedy robia veci
radšej inak, ako vy chcete? 

● Riešite veci dookola so žiadnym
alebo len malým úspechom?

● Chcete svoj vzájomný vzťah zlepšiť,
či si potvrdiť, čo robíte správne? 

Týkajú sa niektoré z týchto bodov
vás alebo vašich detí?

V tom prípade vám na tieto 
a mnohé ďalšie nezodpovedané
otázky poskytne odpoveď
a riešenie seminár zameraný
najmä na praktické využitie
získaných a aj osvojených
informácií. 

„Ako zlepšiť vzťahy 
a vychovať úspešné dieťa“
1. 10. a 29. 10. 2011 
od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Milé deti a rodičia,
vieme, že auto je vaším spoločníkom aj na cestách, aj v živote, 
a preto sme  pre vás pripravili súťaž so značkou MERCEDES-BENZ. 

Môžete kresliť, písať či robiť makety a svoje práce nám zasielajte 
alebo prineste do 30. 10. 2011 na adresu Študijného centra Basic, n.o. 

Čakajú na vás krásne odmeny. Presné informácie a vyhodnotenie nájdete v nasledujúcom časopise Hviezd ciest.

Ako by podľa vás mali vyzerať autá tejto značky v roku 2050? 

AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉ DIEŤA

SÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽ

Seminár sa koná v Študijnom centre BASIC, n.o., v Bratislave. Viac informácií na www.centrumbasic.sk.
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Oáza
pokoja

Rozmýšľali ste nad tým, ako by 
sa dali čo najstručnejšie

a najreálnejšie pomenovať
maximálne hranice sveta pokoja

a relaxu, spôsobujúceho až
blaženú závislosť? My áno.

Odpoveď znie − Falkensteiner
Hotel & Spa Carinzia. 

TEXT: EMÍLIA KOČIŠOVÁ, PETER ŠKORŇA  
FOTO: PETER ŠKORŇA, FALKENSTEINER.COM



tesnej blízkosti talianskych
hraníc, v rakúskom Korután -
sku, neďaleko horského sedla

Nassfeld a mestečka Hermagor, v pre-
krásnom alpskom náručí, pre ktoré je
typická pohostinnosť a navôkol fasci-
nujúca nedotknutá príroda, je situova -
ný Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia.
Práve on svojou lokalizáciou a dizajnom
sám osebe pôsobí ako prírodný úkaz,
harmonicky zapadajúci do okolitého 
alpského prostredia. Je to nefalšovaný
svet blahobytu, posúvajúci dimenzie
komfortu, relaxu a nerušenej dovo-
lenky do iného svetla, než je bežné. 

POHLADENIE ZMYSLOV
Welness hotel v sebe skrýva 160 kom-
fortných izieb a apartmánov spĺňajú-

cich do posledného detailu požia-
davky aj tých najnáročnejších návštev-
níkov. V tomto hoteli nie je nič

nemožné, dokonca ani súkromná
sauna či vodná posteľ priamo v apart-
máne... Jednoducho – ide o nefalšo-
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vaný zážitok pre všetky zmysly,
v rámci ktorých sa snúbi harmonické
spojenie prírody, architektúry, vôní,
farieb a svetla. Svedčí o tom aj sa-
motné rozdelenie izieb – od klasických
dvojlôžkových s kúpeľňou s vaňou,
toaletou a sprchovacím kútom, balkó-
nom, útulným posedením s TV, cez

väčšie, až po veľkorysé a priestranné
apartmány s rozlohou vyše 77 m²,
s dvoma oddelenými spálňami,
dvoma kúpeľňami, obývacou miest-
nosťou a, samozrejme, v nich nemôže
chýbať ani  whirlpool.

Medzinárodné gastronomické špe-
ciality a bohatý výber prvotriednych
vín ponúka podmanivé prostredie lu-
xusnej reštaurácie s panoramatickým
výhľadom na úchvatnú alpskú scené-
riu. V zimných mesiacoch je k dispozí-
cii aj štýlový alpský bar, ktorého
súčasťou je aj pizzeria. Keďže hotel
je využívaný aj na firemné akcie, ve-
čierky, semináre  a kongresy, je len

prirodzené, že priamo v ňom je lokali-
zovaných až 6 seminárnych miest-
ností s moderným vybavením, pričom
najväčšia konferenčná miestnosť má
kapacitu až 250 miest na sedenie. 

RELAX TELA A DUŠE
Keďže Hotel Carinzia je charakterizo-
vaný ako wellnes hotel, poskytuje na
ploche 2 400 m² tepla, vody, svetla
a ticha ten najvyšší štandard služieb.
Či už ide o vyhrievaný vonkajší a vnú-
torný bazén, saunový svet, soľné
a parné kúpele, relaxačné izby s vod-
nou posteľou, infračervenú izbu alebo
o unikátne liečebné relaxačné proce-
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Neďaleko Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia sa v nadmorskej výške
1 500 m n.m. na rakúsko−talianskom pohraničí nachádza v obkľúčení
alpských štítov a s úžasným výhľadom na okolitú krajinu rodinný
štvorhviezdičkový hotel Sonnenalpe. Tento rodinný dovolenkový raj pre
milovníkov zimných športov a letnej turistiky ponúka nielen ubytovanie

v útulných rodinných izbách, priestranných apartmánoch, ale aj
alpsko−jadranský gurmánsky zážitok, vlastnú vínnu pivnici, 
detský bazén, detský rozprávkový domček, lyžiarske svahy 
a školy pre deti a, samozrejme, aj dospelých. Stačí sa len prísť 
pozrieť a ... zotaviť.

Rodinný Sonnenalpe hotel

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre 
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag

EXKLUZÍVNY
OBSAH

�



Test modelu Mercedes−Benz triedy C Coupé 350 AMG
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia je od Bratislavy vzdialený 490 km po kvalitnej diaľnici a od
Villachu po kvalitnej ceste 1. triedy. My sme na novom modeli Mercedes−Benz triedy C Coupé
350 AMG absolvovali cestu z Bratislavy cez Viedeň, Gratz, Klagenfurt, Villach, Hermagor až do
Nassfeldu pokojnou jazdou za 5 hodín s prestávkou na jednu kávu. Dosiahli sme priemernú
spotrebu 6,7 – 7,0 l/100 km. Samozrejme, že v hornatom teréne korutánskych Álp sa spotreba
tohto benzínového dravca pri trochu dynamickejšej športovej jazde serpentínami zvyšuje, ale
na komforte jazdy to nič nemení.

Korutánsko I Nassfeld-Hermagor

DERTOUR
Rakúsko

Korutánsko I Katschberg

w
w

w
.d
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ur
.s

k
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia

Falkensteiner
Club Funimation Katschberg

Poloha: kľudná v krás-
nom prírodnom prostredí
na úpätí Nassfeldu.
Hotel: štýlový a moder-
ný, zariadený s množ-
stvom skla a dreva.
Wellness, reštaurácia,
slnečná terasa, pizzeria,
aprés ski bar, hala,
internetový terminál,
výťah, parkovisko
a podzemná garáž.

Poloha: priamo 
v lyžiarskom stredisku 
na južnom svahu 
vo výške 1.650 m.
Hotel: komfortný a pria-
teľský rodinný klub
S nefajčiarskou reštaurá-
ciou. Kuchyňa kde 
vidíte, gurmánsky kútik,
tematické izby, veľko-
lepá hala s barom
a kútikom s krbom.

4 noci v dvojlôžkovej izbe s polpenziou

4 noci v dvojlôžkovej izbe s plnou penziou

Cena na os., vlastná doprava od  €  396

Cena na os., vlastná doprava od  €  312

dúry aj v exkluzívnych privátnych
SPA, pri ktorých môžete rozmaznávať
svoje telo a dušu špeciálnymi kozme-
tickými produktmi z alpských bylín
či exotických olejov z Karibiku.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
V tesnom okolí Falkensteiner Hotel
& Spa Carinzia je umiestnené jedno
z 10 najnavštevovanejších lyžiarskych
stredísk v Rakúsku Nassfeld-Herma-
gor. Tento lyžiarsky areál zahŕňa viac
ako 100 km lyžiarskych tratí s 30 la-
novkami, z ktorých najznámejšia je
Millenium Express s dĺžkou cez 6 000
metrov. Nachádzajú sa tu aj terény na

nočné lyžovanie, sánkovanie, beh na
lyžiach, zimnú pešiu turistiku, ako aj
pestrý aprés ski program v osadách
v údolí. Okolie ponúka v lete 400 km
chodníkov na rodinnú pešiu turis-
tiku, Nordicwalking a viac ako 800 km
chodníkov na cykloturistiku! K tomu,
samozrejme, neďaleký od hotela len
6 minút vzdialený golfový klub 
Gailtalgolf s 18-, 9- a 6-jamkovým 
ihris kom, či golfovými ihriskami
v neďalekých talianskych či slovin-
ských strediskách. Vyznávači adrena-
línu si prídu na svoje pri raftingu
alebo návšteve horolezeckého areálu 
v TressdorferAlm... �



sus má vo svojom portfóliu aj
dizajnové šperky, ktoré oslo-
vujú pomerne špecifickú cie-

ľovú skupinu, pre model U36SD je
však typická striedmosť, jednoduchosť
a dizajnová čistota, ktorú oceňuje
čoraz viac zákazníkov. Je prejavom
vkusu, elegancie, vysokého výkonu,
mobility, výdrže, a tým aj dobrého 
výberu.

Nami odskúšaný model U36SD za-
ujal každého, kto sa ho dotkol a poťaž-
kal si ho. Už samotné kryty a ich
výnimočne pevné doliehanie na kon-

štrukciu nenechá nikoho chladným,
hoci práve chladivý pocit z hliníko-
vého krytu je charakteristickou črtou
tohto notebooku. Vzniká tým úplne
nová skúsenosť, ktorá sa pozitívne pre-
mieta do pocitov majiteľa. Samo-
zrejme, hliníkový notebook nie je
vhodné nechávať na prednom sedadle
mercedesu počas letného dňa, v tom
prípade sa chladivé pocity vystriedajú
za presne opačné. Zaujímavou skúse-
nosťou je aj samotná hrúbka note-
booku, ktorá je hlboko pod dĺžkou
jedného palca, necelé dva centimetre.

Z technického hľadiska je notebook
Asus U36SD zaujímavý pre náročných
zákazníkov vďaka dobrým paramet -
rom určujúcim výkon a dlhú výdrž 
batérie. Srdcom notebooku je dvojjad -
rový procesor Intel Core i5 taktovaný
na 2,3 GHz s možnosťou zvýšenia vý-
konu na 2,9 GHz vďaka technológii
Turbo Boost. Operačná pamäť DDR3
s kapacitou výborných 6 GB je spolu
s hybridnou grafikou Intel HD Gra -
phics / nVidia GT 520M / nVidia Opti-
mus zárukou dostatočného výkonu
nielen na príležitostné hranie hier, ale
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Asus U36SD patrí medzi tie notebooky, ktoré si zaslúžia pozornosť
každého, kto rád investuje do dobrej značky, potrpí si na kvalitu a krok
s dobou. Tento notebook nie je ani tak o spektakulárnom dizajne ako
skôr o komforte používania a vysokom výkone v tenkom tele. 
TEXT: ERIK STRIŽ | FOTO: ASUS

A

Dobrý výber



predovšetkým na prácu s náročným
grafickým softvérom s fotorealistic-
kým renderingom. Praktické využitie
vidíme predovšetkým u zákazníkov,
ktorí potrebujú klientom na note-
booku odprezentovať nový interiér
alebo projekt nehnuteľnosti. Výbor-
ných hodnôt sa dočkal aj pevný disk
s kapacitou 640 GB a káblová konekti-
vita v podobe 3 USB portov, HDMI, 
gigabit ethernet, D-Sub a tradičnej
bezdrôtovej konektivity.

Displej s uhlopriečkou univerzál-
nych 13,3 palca (33,8 cm) s LED pod-

svietením a brilantným rozlíšením
1 366 x 768 bodov je ideálny nielen na
spomenuté prezentácie s dôrazom na
verné zobrazenie reality, ale aj na
bežnú prácu s internetovými apliká-
ciami a produktívnym využitím. 

Pre skúsených zákazníkov Asus pri-
pravil kvalitnú klávesnicu v noteboo-
kovom vyhotovení bez numerického
panela. Jednotlivé tlačidlá sú od seba
oddelené výraznou medzerou, majú
ideálny zdvih a odozva na stlačenie je
zreteľná. Vďaka tomu je písanie na
klávesnici notebooku komfortné a zá-
kazníci tak nemusia investovať do ex-
terných riešení. Zvláštnu pozornosť si
zaslúži aj panel s trackpadom, ktorý
okrem tradičných funkcií multidoty-
kového touchpadu dokáže identifiko-
vať majiteľa zosnímaním odtlačku

prsta. Tento míľnik doby si nachádza
v moderných notebookoch svoje
miesto a podieľa sa na radikálnom
zvýšení bezpečnosti elektronických 
informácií. Hneď pod panelom touch -
padu je umiestnený rad indikátorov
stavu notebooku, ktorý informuje
o činnosti bezdrôtových sietí, disku,
batérie, zablokovaní a energetickej 
náročnosti.

Asus U36SD predstavuje solídne rie-
šenie pre náročný biznis segment aj
mladú generáciu zákazníkov vyžadu-
júcu najmä podporu HD obsahu
v oboch formách – vizuálnej i akustic-
kej. Vďaka neustále rastúcej popula-
rite značky Asus na poli prémiových
produktov a technickej zdatnosti sa
notebook U36SD zaručene stretne
s pozitívnym ohlasom verejnosti.
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Úspešné národné
finále Súťažiacich a ďalších návštevníkov národného

finále turnaja MercedesTrophy 2011 hostilo
osemnásťjamkové golfové ihrisko v Skalici. 
TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK
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1 Odpaľuje prezident Alianz−SP 
Ing. Marek Jankovič.

2 Suverénne si na greene počínal i vnuk
skalického primátora. Primátor Ing. Stanislav
Chovanec zavítal na národné finále
MercedesTrophy 2011 i s ďalšími členmi rodiny.

3 Koliba v Zlatníckej doline bola i miestom
dekorovania najlepších, z ktorých potom vzišli
aj tí, ktorí nás budú na MercedesTrophy World
Final 2011 reprezentovať.

4 V Skalici zvíťazila Iveta Kokošová.

čarokrásnom prírodnom pro-
stredí, pri kráľovskom meste
Skalica, obklopenom svahmi

s tradičnými vinicami a pivnicami,
dosiahli po urputnom, ale pohodo-
vom zápolení skalického turnaja naj-
lepšie výsledky Iveta Kokošová,
Alexander Medek a Peter Slávik. 

Po vyhodnotení výsledkov všetkých
slovenských turnajov budú na sveto-
vom finále tejto súťaže (Mercedes-

-Trophy Worl Final 2011) od 28. sep-
tembra 2011 do 4. októbra 2011 v Stutt-
garte našu krajinu reprezentovať Ján
Drozd, Marian Fician a Martin Horan-
ský (po tom, čo Peter Slávik sa pre plá-
novanú zahraničnú cestu účasti vzdal).

Súčasťou dvojdňového podujatia
v Skalici bol tiež mimo súťaž konaný
spoločenský turnaj Texas Scramble
(na všeobecné prianie usporiadaný
nie v dvojiciach, ale vo štvoriciach).

V
1 4

3

2

�
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Virtuóz s golfovou loptičkou Petr
Trčka zasa priviedol svojou žartovnou
exhibíciou do úžasu majstrov aj začia-
točníkov v tomto športe. 

Záujemcovia mali tiež možnosť ab-
solvovať golfovú akadémiu, zoznámiť
sa s kultúrnymi pamiatkami mesta, či
absolvovať plavbu po Baťovom kanáli.
Navyše pre dámy tu boli vizážistky
Mary Kay – Janka Muchová a Petra
Uváčiková. Najmenší šantili v nafuko-

vacom hrade i na elektronickom bý-
kovi. Nielen deti mali k dispozícii 
i arénu gladiátorov. 

Všetko zarámcovala doprava i mož-
nosti testovania vozidiel s hviezdou 
i štýlové ubytovanie v hoteloch Sv. Mi-
chal a Patriot. Rázovitá, unikátnymi
loveckými trofejami vyzdobená Koliba
v Zlatníckej doline bola napokon dô-
stojným miestom dekorovania finalis-
tov súťaže i rautu pre účastníkov.

5 Pred hotelom Patriot.

6 Úžasnú exhibíciu s golfovou loptičkou,
ktorú odpaľoval i na jednej nohe,
pokľačiačky, posediačky, či z lopty alebo
z prilby na hlave hráča, predviedol Petr Trčka
z miestnej golfovej školy Skopových.

5

�

�

PARTNERI PODUJATIA:
Allianz – Slovenská poisťovňa
Respect Slovakia
J&T Banka
GOLF (Revue o golfe a životnom štýle)
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Golf hviezd(ny)
častníci medzinárodného golfového turnaja MB Fun
Golf sa koncom augusta opäť zišli už na 4. ročníku

tohto prémiového podujatia s rodinnou atmosférou. 
Organizátor turnaja Mercedes-Benz Slovakia (MB SK) 

pre hrajúcich aj ďalších účastníkov ponúkol tiež možnosť
vyskúšať si počas testovacích jázd pohodlie a eleganciu
vozidiel s hviezdou i nadštandardne vybaveného smarta.
Spoluorganizátor GC Hainburg (GC H), kde sa aj turnaj
konal, zasa poskytol aj vďaka tohtoročnému daždivému
počasiu, výnimočne zelený a kvalitný green. Kvalitné víno
poskytla spoločnosť ELESKO Trading. Snaha o čo najlepší
výkon na ihrisku bola tohto roku korunovaná i patričnými
výkonmi. Najdlhšie odpaly mali Martin Pavlík (233 m)
a Jitka Račická (178 m). Najbližší odpal k jamke zasa
dosiahol Franz Rovensky (1,72 m). Víťazstvo si vybojovala
štvorica Pavol Hudák, Therese Hudáková, Peter Ondriaš
a Katarína Ondriašová.  Text a foto: Peter Kresánek

Ú

kúšobnému stredisku značky
Mercedes-Benz v nemeckom

Sindelfingene pribudli nové zariade-
nia. Vozidlá testujú v umelo vytvore-
ných aj extrémnych poveternostných
podmienkach v doposiaľ najväčšom 
rozsahu. Oproti reálnej prírode umož-
ňujú rýchlejšie testovanie, nie sú de-
terminované ročným obdobím ani
miestom, kde v prírode extrémne
podmienky reálne panujú. Prvým
novým zariadením je studenovzduš -
ný tunel spôsobilý vytvárať teplotné
podmien ky od mínus 40 do plus 40
stupňov Celzia. Nový teplovzdušný
tunel zasa ponúka na výber teploty
v rozsahu od mínus 10 do plus 60
stupňov Celzia. Oba tunely napríklad
dokážu vytvoriť podmienky, pri kto-
rých je vlhkosť vzduchu od 5 do 95
percent alebo intenzita slnečného žia-

renia dosahuje 200 až 1 200 wattov na
štvorcový meter. Sú uspôsobené imi-
tovať: na 50 až 70 stupňov Celzia roz-
horúčenú vozovku, zrážky až do
objemu 80 litrov na štvorcový meter
či snehové búrky s rýchlosťou vločiek
do 200 km/h. Vďaka špeciálnym sní-
mačom a účinnému odsávaciemu za-
riadeniu môžu byť v tuneloch
náročným skúšobným programom
bez problémov vystavené aj vozidlá
s palivovými článkami a ďalšími alter-
natívnymi pohonmi. Každý z oboch
tunelov pritom využíva integrovanú
dvojosovú valcovú testovaciu stolicu,
ktorá umožňuje vyvinúť rýchlosti až
do 265 km/h, čo vytvára možnosť od-
skúšať aj športové vozidlá. Stolica je
vhodná i pre vozidlá s náhonom na
všetky štyri kolesá a všetky triedy od
malého smartu až po Sprinter. Pove-

ternostné vplyvy sa pritom dajú na-
staviť takmer ľubovoľným spôsobom.
Nové zariadenia simulujú takmer
všetky vplyvy prostredia – od extrém-
nej horúčavy po extrémny chlad,
suchý púštny vzduch či vlhkú klímu
džungle... Nové zariadenia tak umož-
ňujú už vopred optimalizovať vyvi-
nuté vozidlá alebo súčiastky na všetky
poveternostné podmienky a skrátiť
i zúžiť ich výber pre následné ná-
ročné testovanie v reálnych podmien-
kach.  Text: Peter Kresánek, foto Daimler

S

Víťazi s oceneniami: Peter Ondriaš, Therese Hudáková, 
Katarína Ondriašová a Pavol Hudák.

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre 
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes−benz.sk/tag
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Nové testovania v Sindelfingene



ezávisí pritom od toho, či
v konečnej podobe samostat-
ného, do šperku zasadeného,

ako súčasti klenotu použitého alebo 
v súčasnosti osobitne žiadaného inves-
tičného diamantu. Na začiatku – ešte
pred samotným brúsením – sa roz-
hodne o tom, či sa zo surového ka-
meňa vybrúsi jeden veľký, dva menšie
alebo prípadne celá skupina malých
diamantov. Základným meradlom roz-
hodnutia sa stáva naplnenie predpo-
kladov kľúčových hodnotiacich
kritérií každého diamantu (hmotnosť,
čistota, farba a brús), s priamym dô-
sledkom na celkovú hodnotu po jeho
vybrúsení z prírodnej suroviny.

ŠTIEPENIE A PÍLENIE SUROVÉHO
DIAMANTU
Tento proces spočíva spravidla v jeho
rozdelení na dve časti. Touto činnos-
ťou sa spracovanie môže, ale nemusí
začínať. Vo väčšine prípadov sa totiž
využíva na odstránenie väčších 
inklúznych polí. Štiepenie prebieha
v súlade s návrhom, podľa ktorého 
sa na diamante presne zaznačí celý
smer štiepenia. V minulosti sa na to
používal špeciálny nôž a matrica. 
Diamant sa najprv osadil do matrice,
potom sa na ňom vytvoril vo vyznače-
nom smere (pomocou iného dia-
mantu) zárez. Následne sa citlivým
úderom kladivka na nôž priložený do
vytvoreného zárezu diamant predelil
na dve časti. V súčasnosti sa takmer
všetky kamene už štiepia strojovo.
Diamant sa pomocou lasera z väčšej
časti nareže vo vyznačenom smere.
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Rozhoduje majster 
Zostaviť plán a správne navrhnúť postup na spracovanie diamantu
z prírodnej podoby je v poradí prvou a zároveň i najdôležitejšou
a najnáročnejšou časťou procesu vzniku briliantu či inej konečnej
podoby tohto drahého kameňa. TEXT: ING. IVAN MIKUŠ, FOTO: INTERNET

N
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Následne sa pomocou čepele predelí
na dve časti.  

Prírodný diamant nie je možné štie-
piť ľubovoľne, treba dodržiavať prísne
pravidlá, ktoré stanovujú metódy 
procesu štiepenia. Podmieňujú ich 
fyzikálne vlastnosti diamantu. Štan-
dardným postupom pri rozdelení 
surového diamantu na dve časti je 
tiež jeho pílenie. Poskytuje väčšiu 
variabilitu v procese jeho ďalšieho
opracovania. 

BRÚSENIE DIAMANTU
Brúsenie je zásadnou časťou spracova-
nia surového diamantu. Počas tejto
fázy dostáva diamant základné črty
svojho výsledného brúsu. Ide vlastne
o prípravnú fázu na konečné dolešte-
nie spracovávaného kameňa. Diamant
počas nej získa základné fazety (vybrú-
sené plochy) brúsu, ktorý v návrhu
spracovania určil brusič návrhár. Rov-
nako ako pri oboch predchádzajúcich
častiach celého procesu spracovania,
aj pri brúsení diamantov bol v posled-

ných rokoch dosiahnutý výrazný tech-
nologický pokrok. Moderné prístroje
v kombinácii so špičkovým softvéro-
vým vybavením čoraz viac aj počas
brúsenia diamantu nahrádzajú fy-
zickú prácu pri jednotlivých operá-
ciách. 

Najjednoduchšie zariadenie na brú-
senie diamantov pozostáva z malého
motora, ktorý poháňa  rotor zakon-
čený ihlicou, na ktorú sa nalepí dia-
mant určený na brúsenie. Druhú časť
zariadenia drží brusič v ruke. Tvorí ju
držiak tvaru krátkej tyče, na ktorej
konci je upevnený brúsiaci diamant.
Takýto spôsob brúsenia diamantov je
dnes už vo väčšine prípadov minulos-
ťou a využíva sa iba v niektorých ma-
lých brusiarňach či v rozvojových
krajinách. 

Základný mechanizmus brúsenia
však zostal zachovaný aj pri moder-
ných technológiách. Zmenili či nahra-
dili sa iba jednotlivé prvky tohto
procesu. Napríklad väčšina moder-
ných zariadení dnes pracuje bez brú-
siaceho diamantu. Súčasne pri nich
totiž prebieha opracovávanie dvoch
surových diamantov. Každý je v zaria-
dení uchytený vo svojom držiaku. Oba
držiaky sú samostatne  riadené počíta-
čom vybaveným špeciálnym softvé-
rom. Opracovávanie oboch diamantov

(opracovávajú sa naraz jeden o druhý
navzájom) je snímané mikrokame-
rami. Počítač cez mikrokamery celý
proces nielen sleduje a riadi, ale prí-
padne aj koriguje. Tak sa dosahuje naj-
väčšia presnosť celej operácie.

LEŠTENIE DIAMANTU
Ide o finálnu fázu celého procesu,
počas ktorej diamant definitívne získa
svoj výsledný tvar – brús a dosiahne
tiež vrchol svojich optických vlast-
ností. K základným fazetám, ktoré dia-
mant nadobudne pri brúsení, sa tak
pridajú ďalšie, ktoré dotvoria vý-
slednú podobu opracovaného dia-
mantu. 

Zariadenie na leštenie vybrúsených
kameňov pozostáva z držiaka na
pevné uchytenie diamantu a z okrúh -
leho disku, na ktorom je diamantový
prach. Ten vybrúsený kameň leští.
V súčasnosti sa veľké množstvo kame-
ňov už leští na zariadeniach, ktorých
chod kontroluje počítač, čo celý proces
značne urýchľuje a zlacňuje. V zásade
však platí, že ak je potrebné dosiahnuť
veľmi kvalitný brús, potreba ľudských
zásahov v procese leštenia sa značne
zvyšuje, čo sa následne odráža aj na
trhovej cene takýchto diamantov. 

Napriek prieniku moderných 
technológií aj do takej tradičnej reme-
selnej, na skúsenosti, zručnosti a dô-
mysel náročnej a výnimočnej činnosti,
ako je spracovanie diamantov (a dra-
hých kameňov vôbec), konečné 
a rozhodujúce slovo (najmä pri tých
najkvalitnejších) má teda stále majster
návrhár a brusič.

brusič

�



rganizácia získala oprávnenie
poskytovať služby v odvet-
viach Drahé kamene, Drahé

kovy, Klenoty a šperky (podrobne
pozri časť oprávnenia). Prvú znaleckú
organizáciu tvoria znalci Ing. Ivan
Mikuš, Mgr. Martin Mikuš a Ing. Juraj
Plško (na fotografii). 

Nová a doposiaľ na Slovensku 
jediná svojho druhu znalecká organi-
zácia v danom odbore tak začala po-
skytovať svoje služby práve v období,
keď i s ohľadom na vývoj najmä ko-
moditných trhov je to obzvlášť žia-
dané a potrebné. Okrem iného je
spôsobilá pomáhať i pri realizácii 
investícií do uvedených komodít, na
ktoré má oprávnenie, vyhotoviť zna-
lecký posudok na akýkoľvek drahý
kameň alebo ním osadený šperk, uro-
biť podrobnú analýzu i ohodnotenie

v danom čase. Oprávnená je tiež vy-
dávať nielen znalecké posudky, ale 
aj odborné stanoviská a vyjadrenia 
či už pre orgány štátnej správy alebo
pre súkromné osoby. Môže dokonca
dodať rozhodujúci posudok i vo výni-
močnom prípade, ak by sa k rovna-
kému objektu vyskytli protichodné
stanoviská jednotlivých súdnych
znalcov. 

SLOVENSKÝ GEMOLOGICKÝ 
INŠTITÚT  je na Slovensku prvou 
spoločnosťou, ktorá združuje profesio-
nálnych gemológov a súdnych znalcov
z odvetvia drahých kameňov. Posky-
tuje verejnosti široké spektrum slu-
žieb z oblasti gemológie. Primárne sa
zameriava na komplexnú analýzu brú-
sených diamantov a vyhotovovanie 
expertíznych posudkov. Popri gemolo-
gických expertízach poskytuje inštitút

i rôzne možnosti vzdelávania v oblasti
identifikácie a analýz diamantov a fa-
rebných drahých kameňov. Laborató-
rium je okrem špičkových izraelských
prístrojov vybavené i najmodernejšou
belgickou technológiou založenou na
báze spektroskopie, ktorá dokáže od-
haliť nielen syntetické diamanty, ale
i diamanty, ktoré boli podrobené rôz-
nym kvalitatívnym úpravám.

Najvyšší predstavitelia SGI Ivan
Mikuš a jeho syn Martin Mikuš sú na
Slovensku jedinými členmi najstaršej
diamantovej burzy na svete – Dia-
mantclub van Antwerpen. Poznatky
a skúsenosti nadobudli nielen  úspeš-
ným štúdiom odborov zameraných na
analýzy a certifikáciu drahých kame-
ňov na talianskom gemologickom 
inštitúte Didattica Gemmologica, 
ale aj praxou doma i v zahraničí. 
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SGI: prvá znalecká
organizácia odboru

Slovenský gemologický inštitút (SGI) vytvoril na Slovensku prvú znaleckú
organizáciu, ktorá práve podľa rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR

bola zapísaná do znaleckého zoznamu. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK

O

�



Môžete ich vidieť
zácne, veľkolepé a legendárne – to si ľudia myslia
o najznámejších diamantoch sveta. Jeden zo

súčasných najlepších svetových brusičov drahých
kameňov sa rozhodol zhromaždiť presné charakteristiky
proporcií a všetkých ostatných vlastností viac ako 200
najznámejších diamantov sveta. Výskumu slávnych
diamantov sa venoval štyri desaťročia. K viacerým
z najpozoruhodnejších diamantov sveta sa mu 
podarilo dokonca dostať priamo a zoznámiť sa s ich
vlastnosťami a kvalitatívnymi charakteristikami
z bezprostrednej blízkosti. Pod jeho vedením, 
pri presnom dodržaní všetkých parametrov originálov ako
predlôh, potom skupina nemeckých majstrov vyrobila im
presne zodpovedajúce unikátne repliky. Vyrobené sú zo
špeciálnych, cenovo náročných syntetických materiálov,
ktoré zaručujú dokonalú priehľadnosť. Všetky takto
vyhotovené drahé kamene sú brúsené presne podľa
veľkosti, proporcií faziet a farby vzorových originálnych
diamantov. Uvedená unikátna kolekcia replík drahých

kameňov síce nedosahuje závratné ceny svojich predlôh,
no vzhľadom na náročnosť materiálov a prácnosť
vyhotovenia však reprezentuje tiež významnú finančnú
hodnotu. Za bežných bezpečnostných podmienok
uplatňovaných pri prezentáciách drahých kameňov
vystaví Slovenský gemologický inštitút kolekciu replík
najvychytenejších diamantov sveta prvýkrát v SR ešte tohto
roku.  Text: Mgr. Martin Mikuš, foto internet

V

Čisto vodíkové
autobusy 
v Hamburgu

tyri výhradne elektrické, tiché, autobusy bez
škodlivín Citaro FuelCELL-Hybrid obohatia

v tomto roku ako prvé na svete mestskú dopravu
v nemeckom Hamburgu. Dva z nich už boli
odovzdané spoločnosti Hamburger Hochbahn.
Ďalšie tri majú nasledovať v budúcom roku.
Oproti autobusom na palivové články
(v Hamburgu skúšobne prevádzkovaných od roku
2003) majú novo nasadené Citará hybridizáciu 
so spätným získavaním energie a ukladaním
v lítiovo-iónových akumulátoroch,
vysokovýkonné elektromotory so stálym
výkonom 120 kW v nábojoch kolies,
elektrifikované prídavné agregáty a zdokonalené
palivové články. Tým sa ich životnosť predĺžila na
minimálne šesť rokov, respektíve 12-tisíc
prevádzkových hodín. Nový autobus Citaro
FuelCELL-Hybrid v porovnaní s predchádzajúcou
generáciou zároveň ušetrí takmer 50 percent
vodíka, stačí mu miesto doterajších deväť iba
sedem nádrží s celkovým objemom 35 kg vodíka,
pričom dojazd má približne 250 km. Navyše
nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a má dlhú
životnosť.  Text a foto: DAIMLER AG

Š
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1. Aká je najnižšia cena 
novej triedy M?
a) 55 440 EUR s DPH
b) 50 440 EUR s DPH
c) 56 800 EUR s DPH
2. Aký je dojazd najhospodárnej-
šej triedy M s väčšou nádržou?
a) 850 km
b) 950 km
c) viac ako 1 500 km 
3. Koľké výročie oslavuje 

tento rok značka Unimog?
a) 50

b) 60
c) 65

4. Aké označenie majú pneuma-
tiky, ktoré sú certifikované 
značkou Mercedes-Benz?
a) MO
b) OM
c) MP
5. Ktoré súčasti má notebook 
Asus U36SD?
a) Procesor Intel Core i5, pamäť 
6 GB DDR3, displej 13,3 palca
b) Procesor Intel Core i7, pamäť 
4 GB DDR3, displej 12,3 palca
c) Procesor Intel Core i5, pamäť 
8 GB DDR3, displej 13,3 palca

Naďalej budeme radi, ak nám zároveň vyjadríte aj
váš názor na magazín a na témy, ktoré vás viac či
menej zaujali. V tomto čísle sa vás opýtame na
veci, o ktorých píšeme v našom magazíne. Stačí,
aby ste si magazín Hviezdy ciest pozorne prečítali

a jedným z trojice ocenených sa môžete stať práve
vy. Na priloženej webovej linke alebo tagu, ktorý
vám zobrazí dotazník na mobilnom telefóne, 
odpovedzte na otázky, ktoré vidíte nižšie, a za-
pojte sa do súťaže o 3 atraktívne ceny:
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váš mobil a nasnímajte obrázok:
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1. Notebook
2. Víkend s triedou M s jednou

plnou nádržou
3. Víkend s triedou C kupé 

s jednou plnou nádržou

Na otázky môžete odpovedať na linke:
www.mercedes-benz.sk/sutaz
Odpovede vypĺňajte do 21. novembra
2011. Po tomto dátume uzavrieme
súťaž a vyžrebujeme výhercov. Vý-
sledky žrebovania oznámime telefo-
nicky a uverejníme na webovej
stránke www.mercedes-benz.sk.

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

rodinní príslušníci. Každý súťažiaci môže vyplniť odpovede iba raz.

Váš 
názor nás zaujíma

2.3.
1.

Držíte práve v rukách tretie číslo magazínu Hviezdy 
ciest. Určite ste si všimli, tak ako aj v predchádzajúcom 

čísle, keďže magazín je i o vás a vašich vozidlách, radi by 
sme vám dali priestor zúčastniť sa možnosti získania 

niektorej zo zaujímavých a hodnotných cien



oužívanie zimných pneumatík
je na Slovensku povinné zo 
zákona o premávke na pozem-

ných komunikáciách od 15. novembra
do 31. marca, pokiaľ je na vozovke 
súvislá snehová alebo ľadová vrstva.
Odhliadnuc od rizika pokuty či zaká-
zania ďalšej jazdy je pre nás prioritná
otázka bezpečnosti. „Každý vodič by si
mal včas uvedomiť, že na zimnej 
vozovke je brzdná dráha vozidla s let-
nými pneumatikami dlhšia až o 13 %,“ 
týmito slovami priblížil nevyhnutnosť
pravidelného prezúvania sezónnych
pneumatík Pavol Ondriáš, servisný
poradca Motor-Car Bratisla va, 
spol. s r.o. Ako ďalej pokračoval: 
„V našich servisoch ponúkame 
klientom nielen  kontrolu stavu pneu-
matík, ale aj ich uskladnenie, zakon-
zervovanie či vyčistenie a v prípade
potreby ich výmenu za nové tak, aby
bol maximálne spokojný s ich kvali-

tou. Na úkor rôznych lacných a nepre-
myslených riešení ponúkame našim
zákazníkom len bezpečné vysokokva-
litné pneumatiky, ktorých dezén 
– v kombinácii s progresívnym tva-
rom lamiel zabezpečí ich vysokú priľ-
navosť na zasneženej a zľadovatenej
vozovke. Tiež kladieme pri ponuke
pneumatík dôraz na ich výborný
záber a zrýchlenie pneumatiky na vo-
zovke počas zimy. V tejto súvislosti by
som univerzálne pneumatiky na autá
značky Mercedes–Benz určite neodpo-
rúčal.“ Pneumatiky, ktoré si možno 
zakúpiť v predajných a servisných za-
stúpeniach Mercedesu, majú aj niečo
navyše – okrem rozmerov a ostatných
symbolov nesú aj označenie MO, čo
znamená, že ide o pneumatiky špe-
ciálne homologované pre značku áut
Mercedes-Benz. Takéto pneumatiky sú
testované Mercedesom a sú tak ním aj
odporúčané z bezpečnostnej a aj kvali-

tatívnej stránky. A nielen to – merce-
desácki klienti môžu navyše využívať
aj zvýhodnené servisné balíky, ktoré
okrem samotnej výmeny pneumatík
obsahujú napr. aj vyváženie kolies
a pod. 

S poklesom vonkajších teplôt aj
počas neskorej jesene je potrebné po-
čítať s možnosťou zamrznutia kvapa-
liny v ostrekovači. ,,Aby sa naši klienti
vyhli niekoľkohodinovému rozmrazo-
vaniu systému u nás v dielni, mož-
nému poškodeniu trysiek či čerpadiel,
je veľmi efektívne si spolu s výmenou
pneumatík nechať naliať aj novú 
nemrznúcu zmes do ostrekovačov 
či vymeniť samotné gumy stieračov, 
ktorých životnosť je ohraničená maxi-
málne jedným rokom,“ dodal na záver
Pavol Ondriáš.

Viac informácií o možnostiach
využitia servisných služieb a pod.
na adrese: www.mercedes-benz.sk
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Výmena pneumatík 
pred príchodom zimy
Hoci je len jeseň, už teraz – v dostatočnom predstihu – by mali všetci
majitelia motorových vozidiel myslieť na príchod zimy a s ňou spojenú
výmenu letných pneumatík za zimné... TEXT A FOTO: PETER ŠKORŇA

�



ervený osemvalec s výkonom
420 kW (571 k), ktorého spôsob
otvárania krídlových dverí po-

súva myšlienky vodiča skôr k lietaniu
než k jazdeniu, mal „pod palcom“ na-
slovovzatý odborník – 26-ročný profe-
sionálny pretekár Matej Knapek,
jazdiaci za tím R-GT Slovakia. O tom,
že nejde o žiadneho nováčika, svedčí
nielen fakt, že na automobiloch vďaka
svojmu otcovi jazdí už od 13 rokov, ale
aj to, že je dvojnásobným majstrom

Slovenska v absolútnej kategórii F a aj
v kategórii F11, vicemajstrom Slo-
venska a držiteľom ďalších zaujíma-
vých úspechov a ocenení. V kokpite
českej stíhačky sedel zase skúsený bý-
valý vojenský letec Pavol Veselý. Ten
hneď po štarte najskôr urobil pre divá-
kov ukážkový okruh vo vzduchu...

MEDZI NEBOM A ZEMOU
Keď pilot stíhačky s milimetrovou
presnosťou nadletel len niekoľko 
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SLS AMG 
pokorilo stíhačku

Tisícky prítomných 
divákov fascinovali 
aj efektné kombinácie
kontrolovaného šmyku 
v plnej rýchlosti.



metrov nad pristávaciu dráhu, napätie
medzi prítomnými divákmi dosaho-
valo maximum. Videli totiž, že na roz-
diel od stíhačky začína Matej Knapek
na Mercedese-Benz SLS AMG svoj pre-
tek z pevného štartu. „Začínali sme
z rolovacej rýchlosti stíhačky, čo bolo
dosť ťažké na zosúladenie štartu pre-
teku,“ uviedol Matej Knapek a pokra-
čoval: „Asi po 8 sekundách som sa
však už dostal na úroveň stíhačky
a vďaka neskutočnej akcelerácii SLS

sa mi podarilo v priebehu ďalších se-
kúnd stíhačku bez problémov pred-
behnúť. Rozdiel by bol hádam aj väčší,
ale, žiaľ, 2,5-kilometrová dĺžka pristá-
vacej dráhy ma donútila vozidlo spo-
maliť a zastaviť.“ A aby boli diváci čo
najspokojnejší, Matej im ešte na pri-
stávacej dráhe so zručnosťou profesio-
nálneho automobilového pretekára
predviedol pár efektných kombinácií
kontrolovaného šmyku v plnej rých -
losti. „SLS má nielen krásny dizajn,
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ale aj veľmi zaujímavý výkon, vďaka
čomu je akýmsi kompromisom medzi
super športovým a luxusným automo-
bilom. Aj to bol dôvod, prečo sme sa
rozhodli stať nielen jedným z hlav-
ných partnerov podujatia, ale popri
dvojdňovej prezentácii tisíckam náv -
števníkov všetkých najnovších mode-
lov a tried značiek Mercedes-Benz
a Kia priamo na letisku ukázať najmä
prítomným mužom, že pokiaľ hľadajú
vhodnú čisto pánsku záľubu a adrena-
lín,  Mercedes-Benz SLS AMG je tou
najlepšou voľbou...“  dodala na margo
víťazstva mercedesu nad stíhačkou
iniciátorka pretekov a riaditeľka spo-
ločnosti Motor-Car Banská Bystrica,
spol. s r. o., JUDr. Katarína Filipová.

Počas najočakávanejšej leteckej udalosti roka na Slovensku 
– Medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF) 
2011 – sa stalo v nedeľu 28. augusta 2011 na Letisku Sliač niekoľko 
tisíc prítomných divákov očitými svedkami jedinečných a na Slovensku
premiérových pretekov stíhačky L−29 Delfín s „dravcom“, vozidlom
Mercedes−Benz SLS AMG. TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: EDUARD GENSEREK

26−ročný profesionálny
pretekár Matej Knapek,
jazdiaci za tím R−GT Slovakia,
v „kokpite dravca“ − vozidla
Mercedes−Benz SLS AMG.

�

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre 
váš mobil a nasnímajte obrázok:
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MercedesCard – ušitá na mieru...

Pre záujemcov je ku karte k dispozícii aj celoročné
komplexné cestovné  poistenie  s možnosťou špeciálneho
pripoistenia pre hráčov golfu.

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

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

www.mercedes-benz.sk/Mercedescard

O kreditnej karte MercedesCard sme už napísali takmer
všetko a tí, ktorí dnes našu  kartu využívajú, vedia
najlepšie, že mať MercedesCard znamená mať viac... 
Pojem kreditná karta totiž v prípade MercedesCard
nepredstavuje iba finančné  prostriedky získané za oveľa
výhodnejších podmienok,  ale i celý rad ďalších benefitov,
ktoré môžete celoročne využívať – pre Vaše auto, pre Vašu
rodinu, na pracovných cestách či vo voľnom čase.

S kreditnou kartou MercedesCard automaticky získavate:

● Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované
na Slovensku

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

navýšenie úverového limitu
● 10 % zľavu na krátkodobé zapožičanie vozidiel

spoločnosti Motor-Car Bratislava, s.r.o.
● Zvýhodnené ceny kurzov bezpečnej jazdy – škola

šmyku.
● V prvom roku využívate pritom kartu bez poplatkov!

V spolupráci s našimi domácimi aj zahraničnými
partnermi zahŕňa karta aj celý systém ďalších zliav
– na ubytovanie, prenájmy áut, služby či výrobky
vybraných značiek. 
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Power v Nemecku hodnotil
ercedes-Benz triedy C, E a tiež M sú vozidlá, ktoré
dosiahli vo svojich kategóriách hodnotenia

najvyššiu mieru spokojnosti užívateľov. Majitelia vozidiel
s hviezdou sú tiež najviac spokojní so servisom pre ich
prémiový segment. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu
organizácie J. D. Power uskutočneného v Nemecku. Do
ankety J. D. Power Vehicle Ownership Satisfaction Studie
Nemecko sa pritom zapojilo vyše 17-tisíc vodičov, ktorí
v bežnej premávke najazdili spolu viac ako 650 mil. km,
keďže každý z nich prešiel priemerne takmer 39-tisíc km,
pričom používal svoje vozidlo zhruba vyše dvoch rokov.
V rámci ankety bol zostavený zoznam najlepších vozidiel
obsahujúci v ôsmich kategóriách viac ako 100 modelov
od 28 výrobcov, pričom mercedesy v troch kategóriách
zvíťazili a vynikajúce výsledky (už tretí rok za sebou
v tomto hodnotení) dosiahli aj v prieskume spokojnosti
s ich servisom.  Text: Peter Kresánek, foto: Daimler AG

M



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

Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444, fax: 02 / 4929 4929
info@mercedes−benz.sk
GPS: S48.190152° V17.192187°

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

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

Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz

Zmluvní partneri Mercedes-Benz

Motor−Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 6515 217, fax: 037/ 6515 217
motorcar@motorcar.sk
GPS: S48.313188° V18.068594°

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

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

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

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

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

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

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

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

LEGENDA:

− Osobné vozidlá − Ľahké

úžitkové vozidlá − Nákladné vozidlá

− Obchodná kancelária Mercedes−Benz

pre predaj nákladných vozidiel.

− Predaj nových vozidiel − Predaj jazdených

vozidiel − Lakovanie − Servis

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

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

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

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

Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7732 833, fax: 051 / 7721 887
automo@automo.sk
GPS: S48.960053° V21.256866°

MOTOR−CAR Košice, s.r.o.
Dopravná 5, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 7982 101, fax: 055 / 6336 230
motor−car@motor−car.sk
GPS: S48.743983° V21.269038°
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iceprezidenti a vrcholoví ma-
nažéri európskych firiem
budú môcť čerpať inšpiráciu

a skúsenosti z oblastí, ktoré môžu vy-
užiť nielen vo svojom profesionálnom,
ale aj osobnom živote. Na podujatí Big
Ideas for CEE, ktoré sa uskutoční 
13. a 14. októbra v Bratislave, budú sve-
toví spíkri prednášať na tému vodcov -
stva a stratégie, aktuálnych trendoch 
a výzvach v biznise, prezradia najúčin-
nejšie nástroje vedenia ľudí i organi-
začných zmien, ponúknu osvedčené
návody, ako si udržať zákazníka či ako
zvýšiť ziskovosť svojej firmy. 

MUŽ, KTORÝ PORAZIL POČÍTAČ
Dokonalé strategické myslenie, jedi-
nečná perspektíva a taktika či pozorné
načúvanie vlastnej intuícii. To sú
hlavné tajomstvá úspechu Garryho
Kasparova, ktoré ho vyniesli až na
vrchol šachového neba a spravili
z neho najväčšieho šachového veľ-
majstra všetkých čias. V šachu dodnes
nenašiel premožiteľa. Zo svojej výni-
močnej kariéry čerpá dodnes, keď
radí vrcholovým manažérom a lídrom
biznisu po celom svete. Garry Kasparov
verí, že úspech sa začína v našej mysli.    

Rodák z Azerbajdžanu začal svoju
šachovú kariéru už ako 7-ročný chla-
pec, keď sa po prvý raz zúčastnil mlá-
dežníckej pionierskej šachovej súťaže.
Už tam sa prejavili jeho obdivuhodné
hráčske schopnosti a talent. Vo veku
22 rokov sa Garry Kasparov pýšil titu-
lom najmladší šachový majster na
svete. Preslávil sa ako veľmi intuitívny
hráč, ktorý vedel dokonale načúvať
svojmu vnútornému hlasu. Aj vďaka
tomu nenašiel premožiteľa a ako ne-
prekonateľný stratég dokonca porazil
počítač v slávnych súťažiach so super
počítačom Deep Blue. Denník The
Daily Telegraph ho v roku 2007 zara-
dil na 25. priečku v rebríčku 100 naj-
väčších žijúcich géniov na svete.

Nezabudnuteľný hráč a pôsobivý
rečník dnes vystupuje po celom svete
a radí lídrom a manažérom veľkých
medzinárodných spoločností, ako na
ceste k úspechu využiť hlas intuície.
Jeho prednášky na tému vodcovstva,
logického a strategického myslenia sú
s predstihom zarezervované veľkými
medzinárodnými spoločnosťami a fi-
nančnými inštitúciami. 
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Inšpirujte sa
najlepšími
z najlepších

Garry Kasparov, Joan Laporta a ďalší svetovo 
uznávaní spírki sa na jeseň stretnú v Bratislave 

Už onedlho zažije Bratislava jedinečné
stretnutie lídrov európskych firiem 
so svetovými osobnosťami, odborníkmi,
biznismenmi, stratégmi, analytikmi 
a autormi svetových bestsellerov. 
TEXT: HELENA KANDERKOVÁ | FOTO: WWW.KASPAROV.COM

V



BOSS VON BOSS
Čoho sa chytí, z toho spraví svetozná -
mu značku. Svedčia o tom kedysi lo-
kálne firmy či obyčajné výrobky, dnes
svetoznáme brandy ako Hugo Boss,
BMW, Porsche, Marc O´Polo či Baťa.
Vie, ako rozpoznať príležitosť na trhu
a vyťažiť z nej maximum. Expert v ob-
lasti budovania značiek a marketingu
Peter Littmann.  

Rodák z Československa využil uvoľ-
nenie atmosféry v šesťdesiatom
ôsmom a emigroval do západného Ne-
mecka, aby tam naštartoval úspešnú
kariéru. Hoci začínal ako novinár, viac
ako informácie ho zaujímal biznis,
špeciálne marketing, kde sa postupne
prepracoval až na vedúce pozície. Kľú-
čom jeho úspechu bola jedinečná tvo-
rivosť, originálne nápady aj odvaha
zrealizovať ich. S jedinečným nápa-
dom prišiel napríklad do spoločnosti
Vorwerk & Co., ktorá predávala celo-
podlahové koberce. Littmann oslovil
veľkých umelcov, ktorí dostali za

úlohu spraviť z každého koberca jedi-
nečný dizajnérsky kúsok, čo malo
u zákazníkov veľký ohlas. No azda naj-
známejší je jeho úspech s niekdajšou
lokálnou nemeckou firmou Hugo
Boss, ktorú dokázal prebudovať a vy-
tvoriť z nej svetoznámu značku. V spo-
ločnosti sa prepracoval až na
generálneho riaditeľa a predsedu
predstavenstva a práve tam si vyslúžil
aj prezývku Boss von Boss, ktorou ho
mnohí označujú dodnes. Jeho rady vy-
užil napríklad aj Tomáš Baťa. 

Peter Littmann dnes šéfuje vlastnej
spoločnosti Brandinsider GmbH,
ktorá sa zaoberá práve poradenstvom
v oblasti značiek. Do jeho portfólia
patria značky ako napr. Axel Springer
či Marc O´Polo. Nedávno dostal výzvu
z rodnej krajiny. Má presadiť vo svete
slovenský likér Tatratea, známy aj ako
Tatranský čaj a spraviť z neho sveto-
 známu značku. 

Svoje poznatky z oblasti brandingu
zhrnul Littmann aj vo svojej najzná-

mejšej publikácií Oszillodox Virtuali-
sierung, za ktorú získal ocenenie Naj-
lepšia nemecká kniha v oblasti
podnikania a ekonómie. 

ĎALŠIE OSOBNOSTI 
NA KONFERENCII
Okrem Garryho Kasparova a Petra Litt-
manna bude na konferencii prednášať
aj autor najpredávanejších biznis kníh
Scott McKain, bývalý riaditeľ Svetovej
banky Ian Scott, najúspešnejší prezi-
dent futbalového klubu FC Barcelona
Joan Laporta a otec koučingu Sir John
Whitmore. Predstaví sa tiež expert
v oblasti predpovedania trendov Mag-
nus Lindkvist či popredný poradca
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
Leo Johnson. Konferenciu Big Ideas
for CEE, prvú svojho druhu v strednej
a východnej Európe, prináša do Bra-
tislavy IT firma roka 2010 Soitron. 
Organizačným garantom konferencie
je spoločnosť Speakers. 

Viac informácií na www.bigideas.sk
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Géniom sa nemusíte narodiť, 
môžete sa ním stať svojím 
pričinením.

Garry Kasparov
Šachový veľmajster, geniálny stratég a taktik 

Túto jedinečnú konferenciu vám prvýkrát 

v strednej a východnej Európe prináša

www.bigideas.sk

Peter Littmann  •  Joan Laporta  •  Scott McKain  •  Ian Scott

Magnus Lindkvist  •  Sir John Whitmore  •  Leo F.  Johnson    

Exkluzívny mediálny partner Mediálny partner

KONFERENCIA NAJVÄČŠÍCH SVETOVÝCH SPÍKROV 
A ELITY EURÓPSKEHO BIZNISU V BRATISLAVE 

                                          13. – 14. OKTÓBER 2011
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1 LA SUITE VOLLARD 
PABLA PICASSA 
V rámci osláv 50. výročia vzniku GMB
prináša galéria priaznivcom umenia
od 8. septembra do 13. novembra 2011
sériu La Suite Vollard – jedinečné
diela svetoznámeho maliara a majstra 
kubizmu Pabla Picassa. Návštevníkom
tak bude v priestoroch Mirbachovho
paláca sprístupnená stovka grafických
listov z obdobia rokov 1930 – 1937
a tiež aj unikátna štúdia k Picassovmu
najznámejšiemu obrazu Guernica. Na
medených leptoch série Suite Vollard
zobrazil Pablo Picasso koncepciu 
života v predsmrtnej agónii. Konflikt
protikladov vysvetľuje povahu vecí. 
Jadrom Suite Vollard  je zobrazenie
nahého ženského tela, ktoré stelesňuje
jeho predstavu o dokonalej kráse v jej
rozkvete. Jeho interpretácia nahého
ženského tela nepredstavuje len 
víťazstvo zmyselnosti, ale rovnako aj
triumf času. 

2 SND VO SVETLÁCH RÁMP
V Slovenskom národnom divadle sa za-
čína 92. divadelná sezóna, počas ktorej
bude k dispozícii až 74 titulov – z toho
19 premiérových. Už v septembri pri-
pravuje SND tri premiéry a dve stret-
nutia s osobnosťami, ktoré tvorili
a tvoria históriu našej prvej opernej
scény. Balet SND pripravil prvú pre-
miéru novej sezóny – taneč nú rozpráv -
ku Malý princ na námet Antoina de
Saint-Exupéryho, na hudbu Michala
Pavlíčka a v choreografii Ondreja
Šotha. Činohra SND siaha po dráme aj
komédii, pričom v septembri bude mať
premiéru komédia s náz vom Je úžas -
ná! V réžii Jakuba Nvotu hlavnú po-
stavu stvárni Kamila Magálová.
Druhou premiérou bude hra August:
Stratení v Oklahome, v réžii Petra Mi-
kulíka, za ktorú získal jej autor Tracy
Letts v roku 2008 Pulitzerovu cenu.
Účinkujú v nej o.i. také herecké osob-
nosti, akými sú Emília Vášáryová,
Diana Mórová, Richard Stanke, Dušan
Jamrich, Jozef Vajda, Zdena Studen-
ková, Zuzana Kocúriková a ďalší.

3 SADE PRVÝ RAZ NA SLOVENSKU!
Päťdesiatdvaročná britská kráľovná
soulu, speváčka a prekladateľka Sade
(vlastným menom Helen Folasade
Adu) nielenže uplynulý rok  vydala
svoj úspešný šiesty štúdiový album
Soldier of  Love, ale sa tento rok vrá-
tila aj na svetové koncertné turné.
Vďaka tomu sa predstaví 13. novem -
bra na Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu v Bratislave aj slovenskému
publiku. Práve tu si budú môcť jej
priaznivci naživo vychutnať jej neza-
meniteľný vokál a klasický jazzový
zvuk sprevádzajúcej kapely, s ktorou
spoločne vytvárajú tie najintímnejšie
zážitky a pocity. Sade debutovala na
hudobnej scéne pred 30 rokmi a za
ten čas predala vyše 58 miliónov kópií
nosičov svojich šiestich albumov. 
Posledný album jej priniesol vavríny
víťazstva v americkom albumovom 
rebríčku Billboard 200 a tiež v rebríč-
koch v Kanade, Francúzsku, 
Taliansku, Poľsku, Japonsku či Špa-
nielsku. Na koncerte predstaví prierez
celou svojou tvorbou, vďaka čomu sa
môžu diváci tešiť nielen na také hity,
akými sa stali Smooth Operator, No
Ordinary Love či The Sweetest Tab,
ale aj nové piesne, akými sú novinky
Love Is Found a I Would Have Never
Guesse.
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pozvánky

Helen Folasade Adu

Kamila Magálová: „Je úžasná!“
Foto: Ctibor Bachratý

Pablo Picasso
Mujer Torrero II − Toreadorka II, 

1934, lept
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Je tu pre vás Mercedes-Benz Sprinter a operatívny lízing. Stačí si len vybrať výbavu, 
služby, počet kilometrov, dĺžku nájmu a môžete začať spokojne užívať nové vozidlo 
už od 599 € / mesiac*. Viac informácií na www.mercedes-benz.sk a www.mbfs.sk.

Aké výhody má operatívny lízing: 
•  Široká škála služieb, ktoré sú zahrnuté v mesačnom nájme: finančná služba, 

rôzne druhy poistenia, pneumatiky, servisné opravy a údržba.
• Nastaviteľná dĺžka trvania zmluvy 24, 36, 48 alebo aj viac mesiacov.
• Žiadne starosti s odpredajom vozidla po skončení doby nájmu. 

* Nájomné pri 72 mesačnom nájme a 50 000 km ročne pre Sprinter 210 CDI, všetky ceny sú bez DPH 20%.

Kombinovaná spotreba: 7,9–13,8 l/100 km
Emisie CO2 (kombinované): 208 – 329 g/km

Prenajmite si úspech už od 599 €.
Všetko ostatné nechajte na nás.



PRSTEŇ
Biele a ružové zlato, diamanty.

BROŠŇA
Biele zlato, opály, diamanty,
fancy žltý diamant.

NÁUŠNICE
Žlté zlato, ametysty, granáty, diamanty.

NÁHRDELNÍK
Žlté zlato, diamanty, citríny.
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Boutique Briliant
Dunajská 5, Bratislava

Klenotníctvo Briliant
Vajanského 3, Trenčín

Klenotníctvo Briliant
ZOC MAX Trenčín

Klenotníctvo Briliant
ZOC MAX Prešov

Klenotníctvo Briliant
Bottova 2, Žilina

Klenotníctvo Briliant
Námestie Slobody 22, Prievidza 

pály diamanty,

PRSTEŇ
Žlté zlato, zlatá juhomorská perla, diamanty.

PRSTEŇ
Biele zlato, biela juhomorská perla, diamanty.

PRSTEŇ
Biele zlato, tanzanit, diamanty.

NÁUŠNICE
Žlté zlato, diamanty, citríny.

NÁHRDELNÍK
Žlté zlato, ametysty, granáty, diamanty.

PRSTEŇ
ŽlŽlŽlŽlŽltétététététééééé z z z z z z zz zlalalalall to, zlatá juhomo

NÁHRDELNÍK
Žlté zlato, ametysty, granáty, diamanty.

NÁHRDELNÍK
Žlté zlato, diamanty, citríny.

PRSTEŇ
Biele zlato, ta

NÁUŠNICE
té zlato, diamanty, citríny.

anty.

amanty.
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