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Po cestách jazdia rôzne zvery.
Preto sme vášho Medveďa poistili za vás!

www.lebomedved.sk/hodnota

V cene auta je havarijné poistenie a PZP na 3 roky 
+ servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
Ponuka poistenia platí takmer pre všetky modely osobných vozidiel. Podrobné informácie u predajcov
alebo na www.lebomedved.sk/hodnota
Navyše môžete využiť značkové financovanie prostredníctvom 
Mercedes-Benz Financial Services.
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keď Gottlieb Daimler s Karlom Ben-

zom pred vyše 125 rokmi vynašiel a vy-

robil automobil, ktorým sa začal ro-

dokmeň našich čistokrvných vozidiel 

s  hviezdou, automobil sa stal snom 

viacerých generácií motoristov. 

Myslím si, že i dnešní tvorcovia 

a výrobcovia mercedesov sú nanajvýš 

úspešnými pokračovateľmi oboch geni-

álnych vynálezcov - práve v prinášaní 

takýchto vozidiel snov. 

Veď ako lepšie než vozidlom snov 

nazvať napríklad najnovší model trie-

dy A. Prináša emocionálny, nanajvýš 

športový dizajn, kvalitu materiálov, dy-

namický a veľmi úsporný pohon s via-

cerými inováciami. Nové Áčko už do-

konca tiež vie integrovať smartfón do 

svojho obslužného a zobrazovacieho 

systému. 

Nadštandard bezpečnosti mu zasa 

zabezpečuje aj radarový asistenčný 

systém prvýkrát sériovo inštalovaný 

v tejto triede vozidiel.  Pritom tento 

automobil ponúka i sedem ďalších bez-

pečnostných systémov známych z vyš-

ších tried, vrátane preventívneho na 

ochranu cestujúcich. 

A tak by som mohol pokračovať... 

Veď iba v tomto roku uvedieme päť 

nových modelov, ktoré si tiež plne za-

slúžia označenie vozidlá snov.

Milí priatelia,

najmä poskytovať aktuálne informá-

cie o takýchto vozidlách snov v kontex-

te ďalších zaujímavostí si už dvanásty 

rok kladie za cieľ tiež tím tvoriaci ma-

gazín Hviezdy ciest. Prajem vám aj pri 

tomto jeho jarnom vydaní príjemné čí-

tanie. A aby som nezabudol, samozrej-

me aj splnenie vašich snov, pri čom 

vám tiež radi pomôžeme. 

S úctou váš

Andrej Glatz 

Milí čitatelia,
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Úspech má dve tváre. Jedna je 
vonkajšia a viditeľná: šaty, hodinky, 

šperky, karoséria, farba, prípadne disky 
kolies. Tá druhá musí vyžarovať zvnútra. 

Je ňou sebavedomie, priamy pohľad
i postoj. Mercedes-Benz triedy SL má 

obidve. Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

S
pomínať prívlastky a superla-

tívy je v prípade novej generácie 

Mercedesu-Benz triedy SL zby-

točné. Lebo nič z toho, s čím pri-

chádzate do kontaktu, nie je ná-

hodné. Rukou môžete pohladiť kapotu, 

oceniť množstvo odvetrávacích otvorov na 

kapote i na blatníkoch a obdivovať klasic-

ké proporcie luxusného roadstera. Trie-

da SL si užíva štatút ikony prakticky od jej 

vzniku. A to je zároveň dôvod, prečo sa jej 

tvary nemenia dramaticky, skôr naopak, 

postupne zrejú a zdokonaľujú sa. Dizajn 

novej generácie rešpektuje aktuálnu tva-

rovú líniu a začleňuje sa do rodiny Sports 

Leicht, čiže športové a ľahké. Zaujímavé 

je aj jeho postavenie v rámci rodiny SL. 

Možno ho považovať za otca celej rodiny. 

Dokáže presne to, čo jeho deti, hoci nie je 

taký bezprostredný ako SLK, ani sa nesna-

ží o superšportovú extravaganciu ako trie-

da SLS. Filozofi cky stojí presne medzi či 

nad spomínanými modelmi. Jeho poten-

ciu nebude nik spochybňovať, jeho poin-

tou však aj naďalej ostáva luxus, ktorý je 

prirodzenou súčasťou všetkých jeho pred-

chádzajúcich generácií. 

ŠESŤDESIAT ROKOV 
TRADÍCIE 
Niekoľko desaťročí kraľovania na poli 

exkluzívnych dvojmiestnych športových 

automobilov vysvetľuje sebavedomie ka-

rosérie. Mierny nárast dimenzií do šírky 

a dĺžky iba dokumentuje vážnosť a po-

tvrdzuje reprezentačnú úlohu. Rodo-

kmeň predchádzajúcich generácií do-

svedčuje mimoriadnu obľúbenosť triedy 

SL u úspešných podnikateľov, hercov, 

umelcov či módnych návrhárov. Odu-
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ševnenie pre dokonalosť si odjakživa na-

šla prirodzený ohlas najmä u tých, kto-

rí boli na seba tiež nároční a snažili sa 

o maximalizáciu výsledku ich snaženia. 

Pozrite sa na masku chladiča a okamžite 

si všimnete mimoriadne veľkú, no v žiad-

nom prípade nie ostentatívnu hviezdu. 

Je dôkazom kompetencií i emblémom 

miernej nadvlády nad ostatnými. Dlhá 

predná kapota je príjemnou povinnos-

ťou najluxusnejšieho roadstera, estetic-

ky spracovaný kufor dokáže, ako už tra-

dične, ukrývať pevnú skladaciu strechu. 

Jeho otvorenie prostredníctvom systé-

mu hands-free access je jednoduché. Sta-

čí nohou zamávať pod zadným náraz-

níkom  a veko batožinového priestoru 

sa otvorí. Je to praktické ak máte v ru-

kách ťažký nákup, prípadne väčší pred-

met. Identicky jednoducho a bez doty-

ku môžete kufor aj zatvoriť. Konvertovať 

z kupé na kabriolet je iba jedna z funk-

cií pevnej skladacej strechy, hoci aj tento 

úkon zvládne nová generácia SL rýchlej-

šie. Systém Magic Sky Control aj v uza-

tvorenom stave umožní spriehľadnenie, 

respektíve zatmavenie strechy podľa po-

žiadaviek posádky. 

HIGHTECH DIÉTA 
Hliník je ľahší ako oceľ. Použiť ho však 

v prípade otvoreného automobilu vyža-

duje siahnuť oveľa hlbšie do hĺbky kon-

štruktérskeho umenia, než ako je nutné 

v prípade zatvorených vozidiel. Karosé-

ria novej generácie používa hliník ako 

hlavný stavebný materiál, priečka za se-

dadlami pasažierov je dokonca z hor-

číka. Oceľ sa uplatnila iba v stĺpikoch 

karosérie, kde je tuhosť karosérie v prí-

pade kabrioletu najdôležitejšia. Množ-

stvo použitých technológií, rozličných 

procesov s cieľom maximalizácie bez-

p j

ševnenie pre dokonalosť si odjakživa na-

l d hl h k

mu hand

h
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pečnosti, tuhosti i samotnej funkcie to-

ho-ktorého dielu hraničí s mágiou. Vý-

sledok hovorí sám za seba. V porovnaní 

s predchodcom stratil nový Mercedes-

-Benz triedy SL presne stoštyridsať kilo-

gramov váhy. A to aj napriek tomu, že 

vodič má k dispozícii oveľa viac prvkov 

aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Histo-

rická exkurzia do roku 1952 prezrádza, 

že už pri vtedajšom modeli 300SL pou-

žili konštruktéri ľahký rúrkový rám. Ľu-

dovo povedané aj po úplnom obnažení 

ktoréhokoľvek modelu triedy SL sa bu-

dete pozerať na najnovšie technologic-

ké výdobytky techniky a technológií vte-

dajšej či dnešnej doby.

ZAMATOVO ŠPORTOVÝ
Generačná výmena znamená v prípade 

Mercedesu-Benz odjakživa posun k tech-

nickej dokonalosti. Nižšia hmotnosť nie je 

ani zďaleka jedinou zmenou, hoci aj ona 

sa podpísala na lepších jazdných vlastnos-

tiach či zníženej spotrebe najmä v mest-

skej premávke. Mieru jazdených vlastnos-

tí posúvajú na novú úroveň aj hliníkové 

komponenty zavesenia kolies, aktívne tl-

miče, prípadne príplatkový aktívny pod-

vozok Active Body Control s funkciou 

absolútneho eliminovania náklonov karo-

série. Priamy prevod riadenia s variabil-

ným účinkom posilňovača i prevodom ria-

denia v závislosti od rýchlosti fungujú tak, 

aby v každej rýchlosti poskytli adekvátnu 

spätnú väzbu, prípadne uľahčili parkova-

cí manéver. A to všetko bez toho, aby si to 

jazdec všimol. Namiesto toho môže vní-

mať maximálny výkon, prípadne si užívať 

najtichší kabriolet sveta v akejkoľvek rých-

losti. Otázka aerodynamiky sa v prípade 

novej generácie triedy SL neobmedzila vý-

lučne na optimalizáciu prúdenia vzduchu 

V porovnaní s predchodcom stratil 
nový Mercedes-Benz triedy SL presne 

stoštyridsať kilogramov váhy. 
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v prípade zatvorenej, ale aj otvorenej stre-

chy. Stačí, či nie? V iných prípadoch mož-

no áno, no v prípade Mercedesu-Benz ur-

čite nie. Najluxusnejší roadster dbá aj na 

to, aby sa v prípade dažďa špinili bočné 

okná pomalšie. Na predných stĺpikoch ka-

rosérie sa totiž prúdenie vzduchu upravu-

je podľa presne stanovených požiadaviek. 

Výsledok? Najtichší interiér a možnosť 

užívania si jazdy bez strechy aj v prípade 

stiahnutej strechy v rýchlostiach, prípad-

ne v poveternostných podmienkach, kto-

ré sa vymykajú bežnému scenáru využíva-

nia kabrioletov.

ENERGIA POD KAPOTOU
Partnerom elegancie a techniky je v prí-

pade roadstera Mercedes-Benz SL zásad-

ne aj adekvátna porcia výkonu. Vodič 

bude mať k dispozícii minimálne tristošesť 

koní (225 kW) v prípade verzie SL 350. 

Ešte pred pár rokmi by priemerná spot-

reba na  úrovni 6,8 litra na sto kilomet-

rov nemohla byť partnerom takého silné-

ho agregátu. Pritom zrýchlenie na stovku 

pod úrovňou šiestich sekúnd musí uspoko-

jiť drvivú väčšinu majiteľov. Zázrak? Nie, 

skôr konštrukčná dokonalosť s pozornos-

ťou pre každý detail. Ofi ciálne najsilnej-

šia civilná verzia SL 500 ponúka okrem 

nádherného barytónu osemvalca aj ko-

lekciu špičkových dynamických paramet-

rov. Maximálny výkon štyristotridsaťpäť 

koní (320 kW), kombinuje s mamutím 

krútiacim momentom na úrovni rov-

ných 700 newtonmetrov. A to aj napriek 

tomu, že maximálny objem motora kle-

sol o takmer jeden liter. Prepĺňanie dvo-

ma turbodúchadlami prináša svoje ovocie 

vo forme potencie tohto motora, aerody-

namika plus nižšia hmotnosť sa postara-

li o zníženie priemernej spotreby o ďalších 

22 percent. Zrýchlenie na stokilometro-

vú rýchlosť absolvujete na jednej úrov-

ni s mnohými superšportovými modelmi. 

Stokilometrové ciachovanie sa na tacho-

metri zjaví po 4,6 sekundy a maximálna 

rýchlosť je limitovaná elektronicky na zau-

žívaných 250 km/h.

ZODPOVEDNOSŤ HVIEZDY
Nič nie je náhoda, so silou motora ide 

ruka v ruke aj zodpovednosť. Budúci ma-

jiteľ má k dispozícii všetky asistenčné sys-

témy. Systémy PRE SAFE, PRE SAFE 

BRAKE či NECK PRO alebo aktívna ka-

pota reprezentujú absolutórium v oblas-

ti aktívnej či pasívnej bezpečnosti posád-

ky. Štandardne montovaný snímač únavy 

ATTENTION ASSIST či brzdový sys-

tém ADAPTIVE BRAKE aktívne pri-

spievajú k zníženiu nielen možnosti kolí-

zie, ale aj k zmierneniu jej následkov. Pri 

maximálnom brzdení v kolóne využíva 

systém maximálnu možnú brzdnú drá-

hu a automaticky aktivuje výstražné svet-

lá. Ľudovo povedané, dáva šancu vozid-

lu za ním, aby včas zastavilo. Funguje to 

aj v opačnej situácii. V prípade, že hro-

zí náraz do zadnej časti. Systém automa-

ticky aktivuje brzdy a akusticky upozor-

ňuje vodiča, dokonca je schopný reagovať 

aj samostatne, ak vodič zlyhá. Kontrolu-

je sa teda nielen priestor pred vozidlom 

prostredníctvom vysokofrekvenčného ra-

daru a stereo kamier, ale aj priestor za 

ním. Predné svetlomety sa automaticky 

prispôsobujú poveternostným podmien-

kam i typu cesty a ponúkajú viacero reži-

mov osvetľovania s cieľom maximalizácie 

osvetlenia vozovky. Popri týchto systé-

moch sa funkcia automatického parkova-

nia zdá byť malicherná. 

SYMBIÓZA ČLOVEKA A STROJA
Neobmedzený vysokorýchlostný vstup na 

internet s prehliadaním stránok je v rám-

ci systému Command Online samozrej-

mosťou, s ktorou môže rátať každý majiteľ 

novej generácie Mercedesu-Benz SL. Sú-

časťou systému je aj DVD prehrávač, mož-
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nosť prepojenie s Google Maps, čo umož-

ňuje plánovanie trasy v pohodlí domova 

i podrobnejšie fotografi cké zobrazenie na 

displeji s takmer dvadsaťcentimetrovou 

uhlopriečkou v prípade navigovania. Pre-

pojenie človeka s jeho autom sa dostáva 

na novú úroveň aj vďaka aplikáciám, kto-

ré si môžete stiahnuť. Môžete byť informo-

vaní o novinkách, o dianí na Facebooku, 

prípadne si stiahnuť aplikáciu na vyhľadá-

vanie parkovania v cieli vašej cesty podľa 

dostupnosti, prípadne cien.

MÁGIA S VEDECKÝM  POZADÍM
Otvorte dvere, usaďte sa do veľkoryso 

dimenzovaných sedadiel so systémom 

AIRSCARF, ktorý sa stará o klimatic-

ký komfort vašej krčnej chrbtice. Môže-

te obdivovať maximálnu kvalitu materiá-

lov i oceniť oveľa viac priestoru v oblasti 

ramien a lakťov, pohladiť kožou čalúne-

nú palubnú dosku, precítiť leštený dreve-

ný obklad, prípadne čierny klavírny lak, 

a vyraziť na cestu. Ak máte znečistené čel-

né sklo, stlačíte ostrekovanie čelného skla. 

V danom momente pochopíte, kam až 

môže zájsť túžba po dokonalosti. Kanáli-

ky ostrekovača sú ukryté v ramenách stie-

račov. Voda sa tak dostane presne tam, 

kde má šancu najviac pôsobiť. A neosta-

nete ani na sekundu bez výhľadu na ces-

tu. Ostrekovanie pracuje v oboch smeroch 

stierania. Skrátka tam, kde iní vidia jedno-

duchú funkciu bez možnosti vývoja, hľadá 

Mercedes-Benz možnosti zdokonalenia. 

Mágia? Posadnutosť? Vonkoncom nie. Je 

to vášeň pre dokonalosť. Lebo ak v tom 

nie je vášeň či absolútna oddanosť, nie je 

v tom vlastne nič.  

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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Proxima 
Centauri 
Proxima Centauri je okrem titulku tohto textu aj pomenovaním 
najmenšej hviezdy našej galaxie. Je zhruba sedemkrát menšia ako 
Slnko, no v skutočnosti má priemer impozantných dvestotisíc 
kilometrov. A to je priamy dôkaz toho, že malé hviezdy neexistujú. 
Mercedes-Benz triedy A chystá revolúciu... Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
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D
ramatická zmena fi lozo-

fi e, nový, skutočne dy-

namický dizajn vyžaru-

je sebavedomie v takej 

miere, až sa mnohí pýta-

jú, prečo sa trieda A nepustila touto ces-

tou už na počiatku predstavenia triedy 

A. Odpoveďou sú experimentálne vo-

zidlá NECAR, ktoré ukrývali vo svo-

jich útrobách palivové články, i séria 

elektromobilov na báze triedy A, kto-

rá nepotrebovala žiadne úpravy, baté-

rie a technológie výrobca namontoval 

do útrob auta bez nutnosti akýchkoľ-

vek dodatočných úprav. Nová generácia 

však vstupuje na scénu v čase, keď sa 

úroveň technológií budúcnosti posunu-

la do predsériovej fázy.

REVOLÚCIA NAHRADILA 
EVOLÚCIU
Päťdverový kompakt mieri priamo 

do stredu záujmu mladých ľudí. Mer-

cedes-Benz pritvrdzuje muziku bez 

toho, aby urážal doterajších zákazní-
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kov triedy A. Mimochodom tí, kto-

rým sa jednopriestorový dizajn karo-

série páčil, už medzičasom dozreli na 

triedu B. Ostatní si môžu vychutnávať 

športový predný nárazník, dynamic-

ké prelisy na boku karosérie či silue-

tu, ktorá poteší každým milimetrom. 

Atraktívna karoséria sa nebije s tra-

díciou. Je to podobné ako romantic-

ká pieseň v podaní rockovej kapely: 

jej tóny sú jemné, no chrapľavý hlas 

speváka prezrádza potenciál. Áno, ko-

nečne si nová trieda nalepí na veko 

piatych dverí odznak AMG a pod ka-

potou ponúkne nie menej ako tristo-

päťdesiat koní. No dynamické tvary 

dostane aj zákazník základnej verzie.

KONCEPCIA 
DYNAMIKY
V sedadle vodiča vás budú 

sprevádzať identické poci-

ty ako pri pohľade na palub-

nú dosku, ktorej koncepcia 

vychádza z aktuálnej trie-

dy B. Stačí však pridať kar-

bónovú lištu, športový troj-

ramenný volant, červené 

LED podsvietenie výduchov 

klimatizácie aj iných čas-

tí interiéru, manuálnu ale-

bo automatickú prevodovku 

s pádlami pod volantom a športové pocity 

budú súčasťou každodenného jazdenia.

Podobne ako komfort, konečný vzhľad 

i funkcie ponechával výrobca zo Stutt-

gartu s radosťou na zákazníkov. Elektric-

ké ovládanie sedadiel sa nachádza podľa 

vzoru väčších modelov na dverách. Po-

dobne aj ostatné ovládače ostali verné 

ovládacej logike, ktorú si zákazníci už ob-

ľúbili. Jedine ovládač tempomatu a sve-

tiel a stieračov si vymenili pozície. Kom-

fortne orientovaní zákazníci ocenia aj 

volič automatickej sedemstupňovej dvoj-

spojkovej prevodovky na stĺpiku riadenia. 

Rozsah vybavenia je k dispozícii pre kaž-

dú peňaženku. Napríklad verzia A 160 

CDI otvára možnosť jazdiť na automobile 

s hviezdou za mimoriadne prijateľných fi -

nančných podmienok.

VÝKON SA NEPRIEČI 
EMISIÁM
Motory pod kapotou smerujú k uspokoje-

niu všetkých nárokov. Benzínových aj naf-

tových. Spomínaná základná motorizácia 

v podobe verzie 160 CDI ponúka maxi-

málny výkon na úrovni 66 kW/90 k s prie-

mernou spotrebu pod úrovňou piatich lit-

rov, ale aj produkované množstvo emisií 

sa nachádza pod hranicou sto gramov na 

kilometer. Druhý stupeň naftovej motori-

zácie predstavuje verzia A 180 CDI s ma-

ximálnym výkonom 80 kW/109 k, nad 

ktorou nájdete ešte dva ďalšie výkonové 

stupne. A 200 CDI s maximálnym výko-

nom 100 kW/136 k a verziu A 220 CDI 

125 kW/170 k určené náročnejšej klien-

tele. Na čakacej listine však neskôr nájde-

me aj špičkový motor A 250 CDI s maxi-

málnym výkonom presahujúcim dvesto 

koní. Benzínové dobrodružstvá otvára 

verzia A 180 s maximálnym výkonom 

90 kW/122 k, druhý stupeň A 200 s ma-

ximálnym výkonom 115 kW/156 k pre 

verziu s pohonom prednej nápravy, v prí-

pade verzie s pohonom všetkých štyroch 

kolies 4Matic je maximálny výkon mo-

tora upravený na 125 kW/170 k. Verzia 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
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A 250 už siaha na označenie GTi s ma-

ximálnym výkonom 150 kW/204 k. Ko-

runou ponuky však bude verzia s označe-

ním AMG... Aerodynamika v spolupráci 

s technológiou prepĺňania ponúknu kom-

binácie mimoriadne prijateľnej spotreby 

s viac ako dostatočnou výkonovou rezer-

vou. Plnenie emisných noriem EU 6 ko-

mentujú konštruktéri Mercedesu-Benz 

ako samozrejmosť...

GENERÁCIA I
Za atraktívnym označením Drive Sty-

le sa ukrýva telematika vyvinutá v spo-

lupráci s fi rmou Google a Apple. V od-

kladacej skrinke pred spolujazdcom 

sa nachádza konektor pre iPhone, kto-

rým sa telefón automaticky spáruje s rá-

diom a obrazovkou na vrchu palubnej 

dosky. Monitor slúži ako displej iPho-

nu so všetkými funkciami, ktoré možno 

ovládať prostredníctvom otočného ovlá-

dača, presne takisto ako v prípade te-

lefónu. Vodič tak má automaticky prí-

stup na internet, vrátane sociálnych sietí, 

prípadne YouTube a internetových vy-

sielačov. Kedže je systém kompatibilný 

s iPhonom, v prípade, že vlastníte naj-

novší iPhone 4S, môžete všetky funkcie 

ovládať aj hlasom vrátane navigácie či te-

lefónu. Celý systém je navyše k dispozícii 

za trojciferný poplatok. Jeho najväčšou 

výhodou je fakt, že je odolný voči starnu-

tiu. Hardware nestarne, veď na jeho up-

grade stačí nová generácia telefónu, kto-

rá prinesie ďalšie funkcie...

TROJCÍPA BEZPEČNOSŤ
Tri piliere bezpečnosti sa opierajú o sní-

mač únavy umiestnený v stĺpiku volan-

tu, kamery umiestnené v oblasti vnú-

torného spätného zrkadla, a radar, 

ktorý je umiestnený v samotnom zna-

ku auta v strede otvoru chladiča. Merce-

des-Benz nemontuje radar do mriežky 

chladiča, ani ho neumiestni do nárazní-

ka, namiesto toho je jeho miesto v zna-

ku, v trojcípej hviezde. Náhoda? Ani 

omylom. Hviezdy majú v celej histó-

rii ľudstva zvláštne postavenie. Predpo-

vedajú budúcnosť, osvetľujú nos a pre 

bežného smrteľníka sú nedosiahnuteľ-

né. Aj preto je kľúčový prvok umiestne-

ný za hviezdou. Upozorňuje na prekáž-

ky, môže plniť funkciu aktívneho radaru 

s úplným zastavením vozidla. No už v zá-

kladnom vyhotovení upozorňujú na ne-

dostatočný odstup. To je však iba zlomok 

z množstva kontrolovaných paramet-

rov, ktorými dokáže Mercedes-Benz dá-

vať pozor na svojich pasažierov. Jeho úlo-

ha je totiž nielen slúžiť, ale aj upozorňovať 

a v prípade nehody chrániť posádku ma-

ximálnou mierou aktívnej i pasívnej bez-

pečnosti. A  to nedokáže každý... 
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T
ento avantgardný elek-

trický pick-up s agil-

ným pohonom bez emi-

sií, okamžitým záberom 

elektromotora s perma-

nentným magnetom (55 kW/ 130 Nm)  

a lítiovo-iónovým akumulátorom 

(17,6 kWh), dosahuje maximálnu rých-

losť vyše 120 km/h. Vďaka krútiace-

mu momentu 130 Nm zrýchľuje strmo 

a bez oneskorenia. Svojou optimálnou 

dopravnou plochou je ideálnym spo-

ločníkom pre všetkých, ktorí preferujú 

drzý, robustný a sebavedomý výraz vo-

zidla s klenutým a zmyselným tvarom 

karosérie. Mimoriadnu kompaktnosť 

mu vpredu a aj vzadu zabezpečujú ex-

trémne krátke previsy. Dizajn prednej 

časti zdôrazňuje trojrozmernosť, sme-

rom nadol uzatvára prednú časť ochra-

na proti podbehnutiu. Pre jeho zadnú 

časť je charakteristická nakladacia ka-

pota na elektrický pohon. Pri jej otvá-

raní sa najskôr ložná plocha spolu so 

zadnou kapotou posunie o 28 cm do-

zadu, pričom paralelne kapota skĺzne 

Avantgardný pick-up
Viete, ako by mal vyzerať ozajstný mestský pick-up určený moderným 
a aktívnym ľuďom mladým tak vekom, ako aj duchom? Pokiaľ nie, v tom 
prípade dovoľte, aby sme vám predstavili model, ktorý jednoznačne 
zaručí radikálnu zmenu vašej predstavivosti – smart for-us... 
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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nadol. Samotná ložná plocha - dlhá 90 

cm - tak umožňuje veľmi dobrú mani-

puláciu s nákladom.

Veľmi atraktívne pôsobia aj na prvý 

pohľad dve ležérne a nekomplikované, 

zato vysoko funkčné a ľahko prispôso-

biteľné sedadlá. Práve zalomené škru-

piny sedadiel  - potiahnuté mäkkou 

žltou textíliou - poskytujú pocit, ako 

keby ste nesedeli v aute, ale v hojdacej 

sieti. Technologických noviniek je vo 

vozidle oveľa viac. Jednou z nich je aj 

smartfón, ktorý nahrádza konvenčné 

vnútorné zrkadlo. Integrovaná video-

kamera tak umožňuje vodičovi  pros-

tredníctvom neho sledovať, čo sa deje 

za vozidlom. 

Nový elektrický smart for-us nepo-

núka len komfortné miesto pre dvoch, 

ale aj úložný priestor napr. na dva 

elektrické bicykle smart. Vďaka pria-

memu napájaniu z vozila sa ich baté-

rie udržujú stále nabité, čo umožňu-

je pasažierom smartu pokračovať na 

elektrických bicykloch tam, kam by sa 

na svojom vozidle už nedostali... 
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N
ie náhodou. Mercedes-

-Benz Actros je už od polo-

vice 90. rokov synonymum 

pre revolučnú zmenu. Nie-

len vo vývoji motorových 

vozidiel, ale aj komunikácie uskutočňo-

vanej pomocou dátových liniek. S rozvo-

jom nových technológií a mobilnej komu-

nikácie začiatkom nového tisícročia tak 

došlo aj k vzniku telematiky, spájajúcej 

informačné a komunikačné technológie 

s cieľom zabezpečiť hospodárnosť, efek-

tívnosť, bezpečnosť dopravy a v neposled-

nom rade znížiť negatívny dosah dopravy 

na životné prostredie. 

Systém FleetBoard
– optimálny pomocník 
efektívneho prepravcu

Vďaka inovatívnemu systému FleetBoard, štandardne dodávanému 
do nových vozidiel Actros, došlo nielen ku kumulácii manažmentu 
vozidiel, manažmentu prepravy a časového hospodárstva do jedného 
miesta, ale tiež k ešte výraznejšiemu dosiahnutiu hospodárnosti 
jazdy vozidla. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
Od roku 2000 spoločnosť Daimler Fle-

etBoard GmbH vyvíja a predáva inteli-

gentné telematické riešenia do vozidiel 

všetkých výrobcov, teda nielen značky 

Mercedes-Benz. Týmto rozsahom výko-

nov a vysokou mierou udržateľnosti sa 

stal systém FleetBoard lídrom vo svojom 

odvetví. FleetBoard za pomoci hardvéru 

umiestneného vo vozidle a zákazníkom 

nastavených individuálnych interneto-

vých služieb poskytuje prepravným pod-

nikom priebežne údaje o celej fl otile 

v reálnom čase. Získané údaje  sú zákaz-

níkovi prístupné na základe hesla - cez in-

ternetový portál www.fl eetboard.com. 

Služby FleetBoard, ponúkané v nových 

vozidlách Actros štyri mesiace v rámci 

testovania bezplatne, možno rozdeliť do 

troch základných skupín: manažment 

vozidla, manažment času a manažment 

prepráv. 

MANAŽMENT VOZIDLA systé-

mom FleetBoard zabezpečuje plánova-

nie údržbových a servisných prác a priná-

ša prehľad o stave vozidla, poskytuje cez 

diaľkovú diagnostiku servisné a chybo-

vé dáta pre servisné prevádzky, grafi cké 

zobrazenie rôznych dát o vozidle vo for-

me digitálnej mapy. (10 poz./30min.), zo-

brazenie pozície vozidla v FB MAPPING. 

(20 poz./10min.), poskytuje údaje o mies-

te a čase jazdy a prestávok, v prehľadnej 

forme poskytuje rôzne údaje napr.  o spot-

rebe a pod., čo následne po zanalyzova-

ní štýlu jazdy, radenia a brzdenia vodiča 

pomáha nájsť potenciálne rezervy v štýle 

jazdy.  Zároveň aj zjednodušuje interpre-

táciu dát zo systému FleetBoard. 

ČASOVÝ MANAŽMENT systé-

mom FleetBoard prebieha tak, že po za-

sunutí karty vodiča do palubného počíta-

ča FleetBoard (digitálneho tachometra) 

sa stlačením tlačidla všetky údaje z kar-

ty odošlú do špedície. Tým dochádza 

k úspore času a súčasne sa tak splnia všet-

ky zákonom predpísané požiadavky. Zá-

roveň dochádza k splneniu všetkých zá-

konných predpisov o archivovaní časov 

vedenia vozidla a oddychových prestáv-

kach. S aplikáciou FleetBoard pre iPhone, 

iPad a iPod touch získate informáciu, či 

výjazdy prebiehajú podľa plánu, alebo sú 

potrebné operatívne opatrenia – ak je to 

potrebné, tak aj v noci.

MANAŽMENT PREPRAVY sys-

témom FleetBoard ponúka efektívnu ko-

munikáciu s vodičom – priamy prenos 

všetkých podrobností o zákazke a o jazde 

na DispoPilot.guide, ktorý je pevne zabu-

dovaný v kabíne a vybavený obrazovkou 

185 x 120 x 25,5 mm, čím zabraňuje ob-

chádzkam a nedorozumeniam. Pomocou 

zariadenia DispoPilot.mobile, ktorý mož-

no použiť aj mimo vozidla, sa dá vďaka 

integrovanému skeneru čiarového kódu 

napr. pri vydávaní balíkov aktualizovať 

ich stav v systéme. Zároveň je možné za-

znamenať aj digitálny podpis zákazníka 

a priamo ho odoslať do dispozičnej cen-

trály. Manažment prepravy možno spo-

ľahlivo integrovať do interného dispozič-

ného systému, skladového hospodárstva 

a ERP systému.

Pomocou profesionálneho systému Fle-

etBoard  je možné dosiahnuť úsporu spot-

reby paliva až o 10 %, pričom jeho výkon-

ný hardvér predstavuje pre jeho majiteľa 

istotu do budúcnosti... 

EXKLUZÍVNY 
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Kam treba zájsť, aby ste vedeli zabrániť nehodám? Musíte nazrieť 
do mozgu samotného človeka, aby ste pochopili dimenzie vnemov 
každého človeka, musíte poznať mozog, aby ste pochopili princíp 
vyhodnocovania nebezpečenstva. Následne vyvinúť systém, ktorý 
reaguje oveľa rýchlejšie ako mozog. Kódom premávky bez nehôd 
sa stáva 6D-Vision... Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

Umelá inteligencia 
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D
okonalosť je mimoriad-

ne široká defi nícia, no 

v celej histórii ľudstva fi -

guruje iba jedna dokona-

lá bytosť - homo sapiens. 

A to aj napriek chybám či iným ne-

dostatkom je práve funkcia ľudské-

ho mozgu jednou z najdokonalejších. 

Spôsob, akým vnímame pohybujúce 

sa veci v čase a priestore, je iba jedna 

z funkcií ľudského mozgu. Na rozdiel 

od zvierat, ktoré sa riadia pudmi či re-

fl exami, sa ľudia riadia úsudkom a do-

kážu vyhodnotiť naraz viacero scená-

rov vývoja. 

ŠESŤ DIMENZIÍ 
Čudné, nie? Veď bežne poznáme iba 

tri, respektíve štyri dimenzie, ak pridá-

me čas. Vývoj systému urýchlil aj vý-

voj trojrozmerného zobrazovania v ki-

nách. Aj základom systému 6D-Vision 

je stereo kamera, ktorá určuje presnú 

polohu každého bodu v priestore. Pri-

tom každý bod je sledovaný prostred-

níctvom série záberov, pričom systém 

získava údaje o meniacej sa pozícii ob-

jektu. Z údajov o zmene pozície doká-

že systém následne vyrátať rýchlosť aj 

smer v priestore. Trojrozmerný obraz 

i možnosť merania trojrozmerného po-

hybu vzhľadom na pohyb auta je dôvo-

dom označenia systému ako 6D-Vision. 

To je však iba základná úroveň systé-

mu. Ak automobil stojí, vyrátať smer 

a rýchlosť pohybu ostatných objektov 

je ľahké. V prípade pohybujúceho sa 

objektu, čiže auta, systém ráta relatív-

ny pohyb voči automobilu. Ľudovo po-

vedané, všetko je naopak. Pohybujúci 

sa automobil akoby stál, a nepohyblivé 

prekážky sa pohybujú. Systém okamži-

te vyhodnocuje vzdialenosť i smer po-

hybu akejkoľvek prekážky v priestore 

a zároveň čase. Znamená to chodcov, 

cyklistov, automobily, alebo akékoľvek 

iné telesá. Vysokovýkonný čip preratú-

va pohyb prekážok pol sekundy dopre-

du. Mieru nebezpečenstva dekóduje 

systém na základe vzdialenosti, smeru 

pohybu prekážky prekrytím dráh po-

hybu. Koľko bodov vie 6D Vision sle-

dovať? Nie menej ako desaťtisíc!, do-

konca aj viac. 

STEREOVÍZIA 
Stereo kamery fungujú rovnako ako 

vaše oči. Stačí, ak sa začnete dívať na 

jeden bod a začnete striedavo žmurkať 

ľavým a pravým okom. Odrazu sa za-

čne objekt pohybovať sprava doprava. 

Miera relatívneho pohybu bude men-

šia, ak sa od sledovaného objektu za-

čnete vzďaľovať. Rozdiel vo vzdiale-

nosti vo vašom pravom a ľavom oku 

sa označuje ako nesúrodosť, a vďaka 

nej sa my ľudia vieme pohybovať, od-

hadovať vzdialenosť a napokon aj troj-

dimenzionálne vidieť. Limitom očnej 

nesúrodosti je však dĺžka desať až dva-

násť metrov. Mimoriadne dôležitým 

prvkom je aj riadiaci algoritmus. Vý-

vojoví pracovníci fi rmy Daimler použí-

vajú metódu s označením Semi Global 

Matching. Ten dokáže stanoviť vzdia-

lenosť či hĺbku každého bodu s vyso-

kou presnosťou. V celosvetovom po-

rovnaní patrí tento systém medzi 

najlepšie. Vývojoví pracovníci pracujú 

na zvýšení výkonu a zrýchlení výpoč-

tov v každých poveternostných pod-

mienkach aj v noci. Frekvencia sníma-

nie jednotlivých bodov je dvadsaťpäť 

záberov za sekundu. Znamená to, že 

systém dokáže spoľahlivo merať po-

hyb prekážok až do vzdialenosti päťde-

siat metrov, čo je zhruba päťkrát väčšia 

vzdialenosť, než akú dokáže kontrolo-

vať človek. Um konštruktérov dokazuje 

aj jeho kombinácia s pomerne dostup-

nými čipmi s integrovaným obvodom, 

ktorý je naprogramovateľný na akúkoľ-

vek funkciu s nízkymi energetickými 

nárokmi. Komplikovaná veta zname-

ná, že spomínaný systém možno mon-

tovať do automobilov navyše za prija-

teľnú cenu! 

OPTICKÝ TOK 
Základným kameňom fungovania celé-

ho systému je vnímanie pohybu v čase. 

Vlastne to bol v rámci vývoja najtvrd-

ší oriešok. Najmä v prípade pohybu sa-

motného automobilu je pohyb a jeho 

grafi cké znázornenie. Systém si pomáha 

takzvaným obrazom optického toku bo-

dov, pričom je prekonaná vzdialenosť 

defi novaná farbami. Čím je farba teplej-

Systém 6D-Vision okamžite 
vyhodnocuje vzdialenosť 
i smer pohybu akejkoľvek 
prekážky v priestore 
a zároveň čase. 
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šia, tým je trajektória predmetu dlhšia. 

Problém grafi ckého zobrazenia optic-

kého toku vyriešili vývojoví pracovníci 

už v roku 2004, ako prví na celom sve-

te, dovtedy bolo zobrazovanie optické-

ho toku obmedzené na minimálny po-

hyb. Vývoj zahŕňa zvyšovanie množstva 

sledovaných bodov aj ich hustotu. Na-

snímaný obraz sa následne zobrazuje 

na grafi ckej karte, umožňuje hodnover-

nejšie, a tým presnejšie zobrazenie si-

tuácie pred autom. Rozpoznávanie ne-

bezpečenstva kolízie sa deje v prípade 

systému 6D-Vision iným spôsobom, ako 

je to v prípade iných stereo kamier. Pre 

odstránenie chýb sa systém nesnaží na-

snímať, identifi kovať objekt a násled-

ne sledovať jeho trajektóriu. Systém Da-

imleru funguje na základe vyratúvania 

trajektórie všetkých bodov, identifi ká-

cia nie je podstatná. Body sa rozdeľujú 

na žlté, ktoré naznačujú blízkosť alebo 

neodvratnosť kolízie, červené vyznaču-

jú vysoké riziko kolízie a zelené body 

zobrazujú bezpečne pohybujúce sa ob-

jekty. 

MILIMETROVÁ PRESNOSŤ 
POHYBU 
Riadiaci softvér systému využíva body, 

ktorým prideľuje kompatibilné vektory 

pohybu, ktoré sa nachádzajú v blízkos-

ti snímaného bodu. Smer a trajektória 

pohybu je vyrátaná metódou potvrdzo-

vania takzvaného pohybu vzhľadom 

na kontrolovaný priestor 6D. Pre auto-

mobily a cyklistov sa využíva Kalma-

nov fi lter pohybu, ktorý pridáva do ob-

razu pohybujúce sa body, ich rozmery 

a rýchlosť aj rotačný pohyb. Mimoriad-

ne komplikovane znejúci opis je vyjad-

rením toho, že systém vyratúva pred-

pokladanú pozíciu objektov dopredu 

v časovom predstihu až dve sekundy!  

ODSTRAŇOVANIE NEHÔD 
Najzraniteľnejšími účastníkmi cest-

nej premávky sú chodci a cyklisti. 

V rámci počtu usmrtených obetí tvo-

ria takmer polovicu. Pritom ak by sa 

vodič v správnom čase díval správnym 

smerom, ku kolízii by nemuselo dôjsť. 

Dôvod, prečo sa vodiči nedívajú správ-

nym smerom, je jednoduchý. Ľudské 

oči dokážu zaostrovať v kuželi s uhlom 

dva stupne v smere pohľadu. To, čo je 

mimo tohto zorného poľa, je väčšinou 

neostré. Preto sa pri šoférovaní často 

dívame doľava a doprava. Počítačovou 

terminológiou skenujeme okolie. Činí-

me tak dvakrát za sekundu, čo limituje 

náš reakčný čas. Systém 6D-Vision po-

trebuje, vďaka skenovaniu kompletné-

ho priestoru pred vozidlom, na deteko-

vanie nebezpečenstva iba 0,2 sekundy. 

Umožňuje to zvýšenie možnosti systé-

mov aktívnej bezpečnosti. Namiesto 

núdzového brzdenia tak možno usku-

točniť vyhýbací manéver, pričom sys-

tém automaticky kontroluje priestor aj 

na tento úkon. Auto sa bude vyhýbať 

iba v prípade, že môže, inak aktivuje 

brzdový systém. Systém dokáže identi-

fi kovať aj možnú prekážku, hoci to pre 

jeho správnu funkciu nie je dôležité. 

TRAJA KRÁLI 
Uwe Franke, Stefan Gehring a Cle-

mens Rabe sú otcovia projektu systé-

mov aktívnej bezpečnosti na báze vi-

deokamier a stereovízie. Ich výsledky 

posúvajú automobil bližšie k časom, 

keď sa nehody a najmä kolízie automo-

bilu s chodcom minimalizujú, ak nie 

úplne odstránia. Progres v oblasti zo-

brazovania a merania prekážok však 

znamená oveľa viac. Vývoj na tomto 

poli môže umožniť slepým ľudom vi-

dieť, veď obraz získaný z kamier mož-

no prenášať pomocou elektronických 

impulzov do mozgu. A to je iba jed-

no z možných využití tohto systému. 

Hviezda na kapote odjakživa symboli-

zovala nielen luxus, prestíž a maximál-

ny výkon, ale aj zodpovednosť, víziu 

budúcnosti a dokonalosť... 
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anketa

Odpovedný lístok

Meno:                                 Priezvisko: 

Adresa, kam vám Hviezdy ciest zasielame

Názov spoločnosti*:

IČO*:

Ulica:

Mesto:                                                                                                                     PSČ: 

E-mail, kam si prajete posielať newsletter k elektronickému vydaniu:

Odpovedný lístok môžete vyplniť aj v elektronickej verzii na www.hviezdy-ciest.sk/distribucia

* vyplňte iba v prípade, že Hviezdy ciest vám zasielame na adresu spoločnosti

Odoslaním odpovedného lístka dáva odosielateľ v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnos-
ti Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o., súhlas so spracovaním a použitím jeho mena, priezviska, telefónneho čísla, poštovej a e-mailovej adresy na marketingové 
účely (vrátane zasielania elektronickej pošty, resp. komunikácie). Na tieto účely je spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o., oprávnená poskytnúť 
osobné údaje tretej osobe, ktorú poverila marketingovou činnosťou vo svoj prospech. Účastník tiež súhlasí s tým, že spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, 
s.r.o., môže jeho osobné údaje poskytnúť v súlade so stanoveným účelom spoločnostiam patriacim do siete autorizovaných obchodníkov a opravovní 
Mercedes-Benz. Odoslaním tohto odpovedného lístka účastník rovnako berie na vedomie, že súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje dobrovoľne 
na vopred neurčený čas, a že je možné ho kedykoľvek písomne formou doporučeného listu odvolať. Účastník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným 
údajom všetky práva stanovené najmä § 20 a násl. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

ANKETA
Milí čitatelia,

so zvyšovaním rýchlosti života ubúda každému z nás voľného času i priestor na pohodové čítanie. Zvykli sme si všetko hľadať na internete, kto-

rý je dnes už dostupný prakticky všade. Preto sme pre vás pripravili i elektronickú verziu Hviezd ciest, ktorú nájdete na www.hviezdy-ciest.sk

Keďže súčasná technika nám poskytuje oveľa viac priestoru na kreativitu i v elektronickom vydaní Hviezd ciest nájdete nielen rozšírený obsah, 

ale aj multimédiá, ktoré vám papier nemôže poskytnúť. Preto by sme sa vás radi opýtali, či máte záujem namiesto papierového vydania Hviezd 

ciest čítať váš magazín v elektronickej podobe a ešte skôr, ako vyjde v papierovej verzii. Ak ste odpovedali áno, vyplňte, prosím, nižšie uvedené 

údaje a budete dostávať iba elektronickú verziu časopisu. 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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L
imity a výzvy konštrukté-

ri zo Stuttgartu milujú. Spô-

sob, akým pristupujú k posú-

vaniu línie medzi možným 

a nemožným, je obdivuhod-

ný. Dokonca ich možno právom obviňo-

vať z toho, že sa v tom vyžívajú. Komu 

by totiž nestačila verzia SL 500, môže 

pokojne siahnuť po ultimatívnej ver-

zii s prívlastkom SL 63 AMG. Zmysel 

momentálne najsilnejšej verzie v podo-

be absolútneho perfekcionizmu jazd-

ných vlastností a orientácia na zážitok zo 

zrýchlenia nemusí chutiť každému, na 

druhej strane obdiv ku konštrukčným 

zmenám spolu s úctou k umu vývojárov 

fi rmy AMG musí pocítiť každý.

KARBÓNOVÁ KÚRA
Technická obsesia s cieľom zníženia 

hmotnosti zahŕňa odľahčenú výfukovú 

sústavu, ďalších päť kilogramov ušetrila 

aj karbónová zadná kapota. Horčíková 

priečka za prednými sedadlami je samo-

zrejmosť, diely podvozka sú z hliníka 

vrátane čapov. Prirátajte k tomu Acti-

ve Body Control, čiže aktívny podvozok 

eliminujúci akékoľvek nakláňanie karo-

série, a rezultát v podobe hodnoty ma-

ximálneho priečneho zrýchlenia vašej 

Trinásť sekúnd
Čas potrebný na zistenie pointy Mercedesu-Benz SL 63 AMG 
predstavuje čosi vyše trinástich sekúnd. Po uplynutí tohto limitu 
ste na maximálnej rýchlosti. Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
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krčnej chrbtici bude aj prekážať. Pod 

kapotou úraduje malá atómová elek-

tráreň v podobe vidlicového osemval-

ca s objemom päť a pol litra a aby toho 

nebolo málo, pridali sa aj dve turbodú-

chadlá. Dynamické údaje ocení aj ria-

diteľstvo samotného pekla. Maximálny 

výkon 395 kW/537 koní a maximál-

ny krútiaci moment rovných 800 Nm 

nepresvedčia iba mŕtvych. Stačí? Nie! 

AMG Performance paket pridá ďalších 

dvadsať kilowattov, takže máte k dispo-

zícii 415 kW/564 koní a deväťsto new-

tonmetrov. Teleport na stokilometrovú 

rýchlosť absolvujete zhruba za štyri se-

kundy, maximálne rýchlosti sú v oboch 

prípadoch obmedzené. V prvom prípa-

de na 250 km/h a v druhom prípade na 

rovných 300 km/h. Potrebuje to vôbec 

komentár? 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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O
d tohto roka môžu zá-

kazníci uzavrieť rám-

covú zmluvu, ktorá 

defi nuje kúpnu cenu 

vozidla/vozidiel, kom-

bináciu cenových výhod, výbavových 

balíkov a servisných podmienok, ako 

aj spôsob úhrady a lehoty splatnos-

ti. Rámcová zmluva teda nezahŕňa len 

nadštandardné podmienky na kúpu 

vozidiel, ale aj komplexné podmienky 

celkovej spolupráce.

Ako pre Hviezdy ciest uviedol Mgr. 

Ján Žurek, Fleet manager: ,,Ďalšou, veľ-

mi zaujímavou  novinkou je možnosť 

rozšírenia Rámcovej zmluvy aj na dcér-

ske spoločnosti fi rmy, ktorá uzavre-

la predmetnú zmluvu, a jej zamestnan-

cov. Tí tak získavajú možnosť nakupovať 

pre seba vozidlá za rovnakých zvýhodne-

ných podmienok, ako má ich zamestná-

vateľ. Navyše tak môžu učiniť aj ich pria-

mi rodinní príslušníci. Toto zvýhodnenie 

sa pritom týka všetkých zamestnancov - 

bez rozdielu, teda aj takých, ktorí nema-

jú od zamestnávateľa priznaný benefi t 

v podobe služobného vozidla.“

A nielen to. Súčasťou popredajných 

služieb sa stáva od 1. 1. 2012 nielen 

známy 6-ročný servis alebo do najazde-

nia 160-tisíc kilometrov v cene vozidla 

(pri vozidlách MB Sprinter 6 rokov ale-

bo do najazdenia 300-tisíc kilometrov), 

ale aj balík bezplatného zákonného po-

istenia! Ten sa týka všetkých osobných 

vozidiel Mercedes-Benz s výnimkou 

modelov Viano, SLS AMG a G. Povin-

né zmluvné poistenie pritom kryje ško-

dy do výšky 5 miliónov eur a havarijné 

poistenie pokrýva riziká ako havária, 

živelná pohroma, odcudzenie pre úze-

mie Európy so spoluúčasťou 5 % ale-

bo min. 165,97 eura, i poistenie čelné-

ho skla bez spoluúčasti. ,,Poistenie je 

viazané na konkrétne vozidlo, tak ak 

sa počas troch rokov zmení majiteľ vo-

zidla, poistenie sa automaticky prenáša 

na nového majiteľa. Súčasťou rámco-

vej zmluvy je aj zoznam autorizova-

ných servisných stredísk na Slovensku, 

v ktorých je rámcová zmluva akcepto-

vaná,“ dodal na záver Mgr. Ján Žurek.

V prípade, že vás nové fl otilové pod-

mienky oslovili a budete mať ďalšie do-

datočné otázky a budete chcieť na ne 

získať kompetentné a komplexné od-

povede, skontaktujte sa s manažérmi 

oddelenia fl otilového predaja Merce-

des-Benz na telefónnych číslach uvede-

ných na stránke: www.mercedes-benz.

sk/fl eet 

Flotilové novinky 
Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia pripravila v roku 2012 
pre svojich fl otilových zákazníkov viaceré atraktívne novinky...  
Text: maj, peš / Foto: Simona Swanová

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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M
edzi špeciálnymi vozidlami pre terén slúžiacimi na 

prepravu bremien a nákladov do odľahlých oblas-

tí, prípadne ako základňa pre špeciálne nadstavby, 

hasičské a vojenské automobily či autá pre expedície – mal 

Unimog jednoznačný náskok. Vyzdvihnuté boli jeho charak-

teristické produktové znaky, ako je koncepcia mimoriadnej 

pohyblivosti v teréne s portálovými nápravami a s enormnou 

torznou pružnosťou v kombinácii s maximálnou robustnosťou 

a solídnosťou. Unimog má viaceré konštrukčné rady: U 4000 

až U 5000 (najmä do vysokých polôh, pre nasadenia v ťažkom 

teréne, mimo komunikácií a ciest); U 300 až U 500 (terénne no-

siče náradia) a U 20 (najnovší kompaktný). Do ankety nemec-

kého časopisu Off Road sa celkovo zapojilo 57 000 čitateľov 

a vyberali zo 143 vozidiel v dvanástich kategóriách. 

Neprekonateľný Unimog
Žiadne z vozidiel najnovšie nominovaných do tradičnej (30. ročník) súťaže 
nemeckého časopisu Off  Road nedokázalo poraziť neprekonateľný 
Mercedes-Benz Unimog, ktorý tak v roku 2012 získal už ôsmy titul „Terénny 

automobil roka“ (v kategórii špeciálne vozidlá). Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler AG

„S 
portálom MYVAN chceme zriadiť kvalitnú, z po-

hľadu značiek neutrálnu a medzinárodnú platfor-

mu s charakterom služieb a zábavy. Zároveň aj 

konkrétne pomáhať v zdolávaní každodenných výziev ponu-

kou správneho prepravného riešenia. MYVAN bude živnost-

níkom, ktorí sú vo svojom zvyčajnom pracovnom dni kon-

frontovaní s témou prepravy, poskytovať udržateľnú pridanú 

hodnotu,“ objasňuje zástupca divízie Mercedes-Benz Vans, 

ktorá tento internetový portál iniciovala a prevádzkuje, An-

dreas Burkhart. Platforma MYVAN obsahuje fi lmy, fotoseri-

ály a texty. Používateľom tento internetový portál poskytuje 

tiež spätnú väzbu. Tá je možná aj prostredníctvom uvede-

ných sociálnych sietí šíriacich jeho obsah. K zverejneným prí-

spevkom tak môžu záujemcovia prispievať svojimi stanovis-

kami i priamo k nim pridávať svoje názory. Cieľom portálu 

MYVAN je informovať používateľov o novinkách a trendoch 

zo sveta transportérov, respektíve úžitkových vozidiel. Tiež 

poskytovať najlepšie príklady z praxe, tipy a triky, slúžiť  tak 

živnostníkom a podporovať ich počas pracovných dní pri tr-

valom a úspešnom napredovaní podnikania. 

MYVAN: prvá platforma sociálnej 
televízie pre živnostníkov a nadšencov

Spoločnosť Daimler spustila (v nemeckom 
a anglickom jazyku) medzinárodný 

internetový portál sociálnej televízie 
www.MYVAN.com. Určená je najmä pre 

živnostníkov a priaznivcov vanov. Na 
doplnenie jej služieb, ďalšie šírenie obsahu 

a komunikáciu so záujemcami využíva 
i sociálne siete Facebook, YouTube, 

Twitter či fl ickr. Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG
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Najnovšia generácia úžitkových vozidiel 
Fuso Canter prichádza na trh s viacerými 
technologickými a motoristickými 
vylepšeniami. Práve vďaka svojej kvalite 
a úžitkovým vlastnostiam je Fuso Canter 
právom celosvetovo najpredávanejším 
modelom nákladného vozidla od koncernu 
Daimler, s vysokou kvalitou dostupných 
servisných služieb v rámci celej Európy.  
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

Fuso Canter 
– vynovený 
„pracant“ 
s pohonom 4x4



 HVIEZDY CIEST   01/2012 29

F
uso – ako prvý výrobca na 

trhu inštaluje do náklad-

ných vozidiel šesťstupňovú 

dvojspojkovú prevodovku 

Duonic s priamym rade-

ním (DSG), ktorá okrem nižšej spot-

reby paliva šetrí agregáty, odbreme-

ňuje vodiča a spája komfortné výhody 

automatickej prevodovky s hospodár-

nosťou manuálnej prevodovky. V prí-

pade potreby je kedykoľvek k dispozí-

cii manuálne radenie. Plneautomatická 

prevodovka sa ponúka ako alternatí-

va k sériovej päťstupňovej manuálnej 

prevodovke. Prevodovka je spojená so 

štvorvalcovým dieselovým motorom 

s turbokompresorom spĺňajúcim emis-

nú normu Euro 5. 

ZNÍŽENIE SPOTREBY
Hnací agregát so zdvihovým objemom 

3,0 l je k dispozícii v troch výkonnost-

ných stupňoch od 96 kW (130 k) cez 

110 kW (150 k) po 129 kW (175 k), pri-

čom na želanie je dodávaný aj s funk-

ciou štart-stop pre prevodovku Duo-

nic a manuálnu prevodovku. Práve 

táto technológia ešte viac znižuje už aj 

tak nízku spotrebu paliva modelu Can-
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ter v premávke na krátke vzdialenosti 

o ďalšie 3 %.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ
Predná náprava - pri variante 3,5 t má 

nezávislé zavesenie kolies, všetky mode-

ly Canter disponujú elektronickým brz-

dovým systémom a airbagom vodiča, 

pričom v oboch vyšších hmotnostných 

triedach sa na želanie dodáva aj elektro-

nický stabilizačný systém (ESP) a na že-

lanie je dodávaný aj airbag spolujazdca. 

VYNOVENÁ KABÍNA
Čelná kabína vodiča sa stala funkč-

nejšou - dostala nový kokpit s úplne 

novými prístrojmi s multifunkčným 

displejom, novými sedadlami s prestavi-

teľnými bedrovými opierkami – na že-

lanie aj odpruženými, novým vyhrie-

vaním a automatickou klimatizáciou, 

zlepšený prechod zľava doprava v kabí-

ne vodiča, ako aj nové úložné priesto-

ry. Zároveň však boli pri modeli Canter 

ponechané jeho tradične silné stránky, 

akými sú priestorovo úsporná joysticko-

vá radiaca páka v kabíne vodiča, jeho 

extrémna obratnosť (polomer otáča-

nia Cantera 4x4 je 13,5 m, resp. 15,1 m) 

a priestorovo úsporná a zároveň robust-

ná konštrukcia s čelnou kabínou, zvýše-

ná bezpečnosť a znížené opotrebovanie 

vďaka sériovej motorovej brzde.

NOVINKA  POHON 4X4
Fuso Canter prichádza na európsky trh 

po prvý raz aj s pohonom všetkých ko-

lies, ktorý možno zapínať a vypínať po-

čas jazdy, čo zabezpečuje vysokú úspor-

nosť paliva. Uzávierka diferenciálu pre 

zadnú nápravu je v sériovej výbave. Vo-

dič radí 5-stupňovou manuálnou pre-

vodovkou, zadná náprava je sprevodo-

vaná pomerom 5,285. Pohon všetkých 

kolies tak predurčuje Fuso Canter na 

jeho efektívne a účelné využitie aj mimo 

spevnených ciest, na staveniskách, pri 

výkone činností energetikov či požiarni-

kov. Pre svoju šírku je ideálny aj na pre-

chádzanie úzkych miest, a tak sa stáva 

ideálnym dopravným pracovným pros-

triedkom aj pre samosprávy - pri údržbe 

ciest v zime (s radlicou) na odhŕňanie 

snehu, či ako posýpač.

FUNKČNEJŠÍ A EFEKTÍVNEJŠÍ
Fuso Canter s pohonom 4x4 ponúka 

komfortnú jednoduchú kabínu, ale aj 

dvojitú kabínu (s troma, resp. 7 miesta-

mi na sedenie) s rázvorom 3 415 mm ale-

bo 3 865 mm. Nosnosť jeho podvozka 

sa pohybuje medzi 3 500 kg a 3 735 kg, 

jeho nájazdový uhol stúpol na 35 stup-

ňov (v porovnaní s 18 stupňami v prípa-

de Cantera 4x2) a vzadu na 24 stupňov 

(v porovnaní s 11 stupňami v prípade 

Cantera 4x2). Taktiež došlo aj k zvýšeniu 

jeho svetlej výšky (v porovnaní s Cante-

rom 4x2) z 219 mm až na 320 mm. 
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E
xistujú časové limity doby, 
na ktorú je možné uzatvo-
riť Servisnú zmluvu?

Spodná hranica časovej 

alebo kilometrovej viazanos-

ti nie je defi novaná. Za ,,štartovaciu čia-

ru“ všeobecne považujeme obdobie trva-

nia leasingového kontraktu. Naše servisné 

zmluvy s klientmi dosahujú priemerne 

4 ročnú viazanosť do 600-tisíc kilomet-

rov, pričom hornou hranicou je 7 rokov 

a 1 milión kilometrov. 

Akým rizikám sa vystavujú tí klien-
ti, ktorí po kúpe nákladného vozidla 
Mercedes-Benz prestanú využívať aj 
továrenský autorizovaný servis?

Stáva sa, že po záručnej lehote sa nie-

ktorí klienti rozhodnú pre servisovanie 

svojho nákladného vozidla „vlastnou ces-

tou“. Servis si robia sami, resp. v ne- 

autorizovaných servisoch, čím vystavujú 

vozidlo riziku, že nedostane takú starost-

livosť, ktorú predpisuje výrobca. Záro-

veň dochádza aj k používaniu neorigi-

nálnych náhradných dielov, ktoré taktiež 

nemusia spĺňať kritériá požadované vý-

robcom vozidla. Majiteľovi vozidla tak 

okrem rizika väčšej poruchovosti kle-

sá najmä zostatková hodnota vozidla pri 

ďalšom predaji. Naša spoločnosť má na-

šťastie takýchto zákazníkov málo...

Je možné reálne vyčísliť výhodnosť 
Servisnej zmluvy? 

Samozrejme. V porovnaní s nepravi-

delnou alebo náhodnou návštevou ser-

visných partnerov Mercedes-Benz môže 

s našou Servisnou zmluvou klient do-

siahnuť úsporu 10 až 34 %! A nielen to - 

klient získava stabilného a dlhodobého 

partnera v oblasti administratívy, preto-

že servisnú zmluvu uzatvára s importé-

rom. Vďaka tomu môže využívať všetky 

servisné služby u autorizovaných part-

nerov na Slovensku bez použitia akej-

koľvek hotovosti či platby na mieste. Vo-

dičovi sa stačí len preukázať servisnou 

kartou, ktorá je vystavená k vozidlu po 

uzatvorení Servisnej zmluvy. 

Sú na podpísanú zmluvu viazané aj 
nejaké ďalšie výhody?

Klientom k zmluvám Compact 

a Compact plus ponúkame mož-

nosť rozšíriť si zmluvu o dva voliteľ-

né druhy balíčkov výhod, ktoré nie je 

možné si bez Servisnej zmluvy samo-

statne zakúpiť. Sú nimi predĺžená zá-

ruka na motor a predĺžená záruka na 

celý hnací reťazec.  

V uplynulej časti sme predstavili základné 
výhody Servisnej zmluvy pre majiteľov 
nákladných vozidiel, spôsob vypočítania jej 
fi nančnej výšky, ako aj jej variovanie podľa 
požiadaviek klientov. V tejto časti odpovedá 
Ing. Ondrej Gazda na naše ďalšie otázky... 
TEXT A FOTO: PETER ŠKORŇA

Ing. Ondrej Gazda (28)
After Sales support Clerk

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
Obchodnej fakulty. V spolo nosti Mercedes-Benz 

Slovakia, s. r. o., pôsobí od roku 2006.

Príklad servisnej 
zmluvy Compact M

Vozidlo:
Mercedes-Benz Actros MP3, 1844 LS
Použitie:
Medzinárodná dia ková doprava
D žka trvania zmluvy:
72 mesiacov
O akávaný ro ný prejazd: 
110 000 km
Ú innos  zmluvy kon í:
pri 660 000 km
Pred žená záruka na motor:
do 660 000 km
Náklady na 1km:
0,0060 €
Mesa ný poplatok: 
55 €
Stru ný popis servisnej zmluvy 
Compact M: Kompletná údržba 
vozidla v rozsahu prác predpísaných 
výrobcom vozidla pod a údržbového 
listu a servisnej knižky, vrátane vý-
meny olejov + Pred žená záruka na 
motor, ktorá pokrýva: Skri u motora, 
K ukový mechanizmus, Rozvody, 

erpadlo chladiacej kvapaliny

Efektivita komplexnej 
servisnej starostlivosti (2. časť)
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P
riznám sa, že pred prícho-

dom do spoločnosti Motor-

-Car Trenčín som rátal s tým, 

že sa tu stretnem s vysoko-

postaveným manažérom, av-

šak až počas nášho stretnutia som si uve-

domil, že som ho až tak vysokého veru 

nečakal. Nečudo – Andrej Heleš bol 

v minulosti aj vďaka svojej výške a špor-

tovému nadaniu aktívnym profesionál-

nym basketbalovým hráčom. Ako mi 

prezradil, práve vrcholový šport mu dal 

do života veľmi veľa. Či už ide o schop-

nosť vedieť sa „zaťať“ a ísť si za svojím 

cieľom, dokázať si odriekať - keď si to vy-

žaduje situácia, ale aj byť dôsledný, vy-

trvalý a trpezlivý. „Aj vďaka mojej špor-
tovej kariére sa mi dnes ľahšie reaguje 
v situáciách, ktoré si odo mňa ako ma-
nažéra vyžadujú nielen rýchle rozhod-
nutia, ale aj schopnosť obetovať svoj čas 
v prospech stanoveného cieľa, promptne 
a fl exibilne hľadať nové možnosti rieše-
nia vzniknutých krízových situácií,“ po-

znamenáva a dodáva, že k tomu, aby bol 

človek dobrým manažérom, je potrebné 

ešte čosi: vykonávať svoju prácu s láskou 

a radosťou. V opačnom prípade nepro-

spieva práca ani manažérovi, ani spoloč-

nosti, ktorú manažuje.

KROK ZA KROKOM
Hoci patrí medzi najmladších riadi-

teľov autorizovaných predajcov znač-

ky Mercedes-Benz, v rámci spoločnos-

ti Motor-Car Trenčín nie je žiadnym 

nováčikom... „Po  ukončení 1. roční-
ka na VŠ som si hľadal zamestnanie 
a dnes – s odstupom času som rád, že 
sa vtedy na mňa usmialo šťastie a zís-
kal som v auguste 1998 pozíciu predaj-
cu. Pre Mercedes-Benz teda pracujem 
už 14. rok. Približne sedem rokov som 
bol predajcom, neskôr som sa stal ve-
dúcim predaja. Od roku 2010 vykoná-
vam pozíciu generálneho manažéra,“ 

vysvetľuje svoj kariérny postup Andrej 

Heleš. Aj vďaka tomu, že si v minulos-

ti odskúšal aj nižšie manažérske pozície, 

vie dnes nielen porovnávať, ale aj reálne 

zhodnotiť prípadné rezervy a možnosti 

svojich kolegov. „V čase, keď som začí-
nal, nebola naša spoločnosť ani zďaleka 
tak technicky vybavená, ako je v súčas-

nosti. Dnes – a  o tom som presvedčený 
– by mnohí za takých podmienok  neboli 
ochotní  pracovať,“ myslí si riaditeľ tren-

čianskeho mercedesu.  Zároveň dodáva, 

že aj vďaka tomu, čím si spoločne so svo-

jimi kolegami prešli, môžu dnes skonšta-

tovať, že Motor-Car Trenčín, pod ktoré-

ho oblasť pôsobenia patria aj mestá ako 

Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bá-

novce nad Bebravou, Partizánske, Prie-

vidza, Považská Bystrica, Púchov a Ilava, 

ako jeden z prvých autorizovaných zastú-

pení pre Mercedes-Benz na Slovensku, 

má vybudované silné klientske zázemie. 

Vďaka nemu a hlavne jeho predchod-

com aj veľký areál so širokým sortimen-

tom služieb, akými sú predaj vozidiel 

značky Mercedes-Benz a servis náklad-

ných, osobných a úžitkových vozidiel pre 

mercedesy, ale aj vozidlá značiek smart 

a Mitsubishi Fuso. 

SPOJENÉ NÁDOBY 
Andrej Heleš je napriek svojej pracov-

nej pozícii manažérom, z ktorého vy-

žaruje skromnosť a pokora k tomu, čo 

robí. Ako sám hovorí, jeho prvoradým 

Andrej Heleš: 
Spokojnosť zákazníkov 

a zamestnancov 
sú spojené nádoby

Už počas štúdia na vysokej škole vstúpil do každodennej reality 
života tým, že sa ,,upísal“ spoločnosti Motor-Car Trenčín, s.r.o., ako 

predajca osobných vozidiel. Ženatý otec dvoch detí, ktorý si vo svojom 
voľnom čase rád zahrá basketbal, tenis či bedminton, poverený 

vedením  „trenčianskeho mercedesu“ – Ing. Andrej Heleš... Text a foto: Peter Škorňa
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Ing. Andrej Heleš (34)
Riadite  Motor-Car Tren ín, s.r.o. Ženatý, 2 deti. Profesionálne hrával basketbal 
za extraligový klub BK Ozeta Tren ín v  sezónach 1996/1997 a 1997/1998. 
V roku 1995 ako junior reprezentoval SR v kvalifikácii na ME. 
Vyštudoval Materiálovo-technologickú fakultu STU v Trnave.

cieľom je dávať viac – svojim zamest-

nancom a, samozrejme, aj zákazníkom. 

Pretože pokiaľ sú spokojní zamestnan-

ci, odráža sa to aj na spokojnosti zákaz-

níkov. Ako prízvukuje: „Sú to dve spo-
jené nádoby.“ Aj preto sa snaží vytvoriť 

v súčasnej neľahkej ekonomickej situá-

cii čo najlepšie podmienky pre svoj tím 

a vytvoriť dobrú náladu a nadšenie. Vie, 

že bez dobrého tímu a vzájomného reš-

pektu nedokáže nič žiadny manažér. 

Od neho zase - ako protihodnotu - vyža-

duje maximálny dôraz na profesionali-

tu, ústretovú komunikáciu s klientom 

a odvedenie 100-percentných servis-

ných služieb. „Viete, je veľmi dôleži-
té, aby ste presvedčili svojich kolegov, 
že značka Mercedes-Benz je sama ose-
be tým, čo zvyšuje ,glanc

,
, kredibili-

tu ich profesijného pôsobenia. Má pre 
nich mimoriadny význam aj v tom, že 
môžu žiť svoj pracovný život v spoloč-
nosti vozidiel, o ktorých množstvo ľudí 
len sníva...“ hovorí a pokračuje: „Samo-
zrejme, že aj pri najlepšej snahe sa sta-
ne, že niečo nevyjde, či sa niečo nepoda-
rí. Všetci sme len ľudia a ako takí sme 
aj omylní. Nikto z nás nie je bez chýb. 
Aj preto, pokiaľ sa nám stane, že sa 
nám niečo nepodarí podľa našich, resp. 

klientových predstáv, vieme okamžite 
a promptne svoje veci vyriešiť. Všetky 
skúsenosti - či už pozitívne alebo nega-
tívne - sú tým, čo nás posúva vpred.“

Zároveň však dodáva, že každý má síce 

nárok na omyly a horšie dni, nesmú sa 

však často opakovať. To bol v konečnom 

dôsledku aj jeden z dôvodov, prečo po 

svojom nástupe do pozície riaditeľa - po 

analýze stavu spoločnosti - pristúpil k via-

cerým systémovým zmenám, čo sa v ko-

nečnom dôsledku premietlo nielen do 

zvýšenej spokojnosti so servisnými služ-

bami, ale predovšetkým do lepšej efektív-

nosti ekonomických ukazovateľov. 
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V
 tomto období návrhári 

riešili problém, ako znížiť 

zvyšujúci sa odpor vzdu-

chu voči pohybu vozidla. 

Pochopili, že odpor vzdu-

chu sa značne zníži už len tým, keď dôj-

de k zmenšeniu čelnej plochy vozidiel. 

Prvú prúdnicovú karosériu – v tvare tor-

péda so špicatou prednou i zadnou čas-

ťou - zhotovil Belgičan Camille Jenatzy. 

Použil ju na svoj elektrický automobil Le 

Jamais Contente, s ktorým ako prvý člo-

vek na svete prekonal v roku 1899 hrani-

cu rýchlosti 100 km/h. Dosiahol rýchlosť 

105,85 km/h. Ďalší rýchlostný rekord na 

parnom automobile vytvoril v roku 1902 

Francúz Léon Serpolet v Nice, keď poko-

ril rýchlosť 120,8 km/h. Rekord platil iba 

štyri roky, pretože v roku 1906 Američan 

Fred Marriott v Daytone (USA) na svo-

jom parnom vozidle dosiahol rýchlosť až 

195,60 km/h. 

KOEFICIENT ODPORU 
Skutočné karosérie s lepším aerodynamic-

kým tvarom s menšou čelnou plochou 

začali prevládať až v tridsiatych rokoch 

minulého storočia. Technici si zníženie 

aerodynamického odporu vzduchu do-

kázali aj matematicky zdôvodniť, preto-

že našli špeciálny koefi cient, ktorým ur-

čili veľkosť odporu vzduchu. Nazvali ho 

cx . Cx sa ako koefi cient (súčiniteľ) odpo-

ru vzduchu udáva aj v súvislosti s aerody-

namickými vlastnosťami vozidla. Popisuje 

kvalitu tvaru telies, nezávisle od ich veľ-

kosti. Nemá žiadny rozmer. Čím je men-

šia hodnota súčiniteľa odporu vzduchu, 

tým je vozidlo skonštruované priaznivej-

šie pre prúdenie vzduchu. Presná výpo-

veď k aerodynamike môže nasledovať až 

potom, keď je daný súčin hodnoty súčini-

teľa odporu vzduchu a čelnej plochy vo-

zidla (zobrazenie čelného priemetu na 

kolmú plochu v m2). Cx  sa meria  prá-

ve v aerodynamickom tuneli, ktorý má 

v testovacej sekcii otáčacie valce, na kto-

rých stoja kolesá vozidla. Valce sú spoje-

né s presnými váhami. Tie merajú všetky 

sily a momenty, ktorými prúd vzdu-

chu pôsobí na pevne ukotvené vozidlo. 

Aby sa dosiahli presné hodnoty, kolesá 

sa na valcoch otáčajú. Merania sa usku-

točňujú pri rýchlosti prúdenia vzduchu 

140 km/h. (Na vysvetlenie: Cx = 0,30 na-

príklad znamená, že na vozidlo proti 

jeho pohybu pôsobí 30 % vzduchu). 

CIEĽ: DOSIAHNUŤ CX= 0,2 
„Aerodynamika má na spotrebu pali-

va vozidiel veľký vplyv. Najmä v rozsahu 

rýchlostí 50 až 70 km/h. Ak sa zníži Cx 

o 0,01, spotreba klesne podľa normy ECE 

o 0,04 l/100 km a motor vozidla vylúči do 

ovzdušia o 1 g CO
2
 menej. Dnes už vieme 

navrhnúť vozidlá s pomyselnou hranicou 

Cx = 0,2, ale ešte nie sú vhodné do sério-

Aerodynamický 
odpor vzduchu
Motory automobilov v ich začiatkoch dosahovali malý výkon a nízku 
rýchlosť. Zmena nastala v prvom desaťročí 20. storočia, keď už viaceré 
dosahovali rýchlosť aj vyše 100 km/h...  Text: DAIMLER, Stano Cvengroš, peš / Foto: DAIMLER



vej výroby,“ vysvetľuje problematiku zni-

žovania koefi cientu odporu šéf aerodyna-

miky koncernu Daimler Teddy Woll. Ako 

ďalej uvádza: „Vieme znížiť aj čelnú plo-

chu vozidiel, ale ide to potom na úkor me-

nej pohodlného interiéru. Bočné zrkadlá 

spôsobujú značný aerodynamický odpor.  

Na vozidlách triedy E sú veľmi dobre rie-

šené. Zrkadlá sú súčasne aj nosičmi iných 

zariadení, napríklad smerových svetiel či 

ukazovateľov mŕtvych uhlov. Nemali by 

sme sa ich zbaviť a nahradiť kamerami. 

Kam by sme umiestnili monitory, ktoré 

by museli navyše poskytovať ostrý obraz 

ako zrkadlá? V EÚ zatiaľ budú povolené 

až od roku 2016.“

VETERNÉ TUNELY
Merania koefi cientu odporu sa uskutoč-

ňujú praktickými meraniami v tzv. ae-

rodynamických tuneloch, v ktorých sa 

rýchlosť prúdenia vzduchu - proti pev-

ne pripevnenému vozidlu na váhach - dá 

meniť. Stavba takýchto zariadení pred-

stavuje enormné náklady, najmä takých, 

v ktorých sa dá merať odpor vzduchu sku-

točného vozidla a nie iba jeho zmenše-

ného modelu. Tunely sú vo väčšine prí-

padov bežným záujemcom neprístupné, 

dokonca – aj zástupcom médií. 

TRINÁSTA KOMNATA
V treťom mínusovom poschodí, pod 

sídlom značky Mercedes-Benz v Unter-

türckheime sa prítomnej hŕstke novi-

nárov otvorila zakázaná 13. komnata, 

aj vďaka čomu mohli pozorovať veci 

dovtedy na vlastné oči nevídané. Na 

Actrose bol experimentálne premeria-

vaný každý štvorcový centimeter von-

kajšej plochy. Odborníci hľadali všetky 

možnosti úpravy detailov, ako znížiť 

ich aerodynamický odpor. V matema-

tickom vyjadrení sa už dávno zistilo, že 

odpor vzduchu narastá s druhou moc-

ninou rýchlosti, vďaka čomu bol nový 

Actros podrobený siahodlhým testom, 

ktoré trvali neuveriteľných 2 500 ho-

dín. Aj preto najnovší Actros spomedzi 

súčasných veľkých truckov kladie voči 

vzduchu absolútne najmenší odpor! 

Tunel z technického hľadiska disponu-

je testovacou sekciou s nasávaním a vy-

sokým tlakom prúdiaceho alebo schla-

deného prúdu vzduchu, pričom sa jeho 

kinetická energia znovu použije na ďal-

šie prúdenie.

PRVÝ NA SVETE
Obrovský aerodynamický tunel v Un-

tertürckheime bol prvý na svete, v kto-

rom prebiehalo meranie motorových 

vozidiel. Začali ho budovať v roku 

1940 na popud legendárneho exper-

ta na aerodynamiku Wunibalda Kam-

ma - prvého profesora Technickej uni-

verzity v Stuttgarte. Práve Kamm v nej 

otvoril špeciálnu katedru na výskum 

a vývoj motorových vozidiel a mo-

torov. Vypracoval projekt z názvom 

K-Wagen, ktorý bol vlastne proto-

typovou ukážkou aerodynamicky ino-

vovaného osobného automobilu. Jeho 

splývajúca zadná časť dostala pomeno-

vanie Kammova. Druhá svetová vojna 

spôsobila, že aerodynamický tunel sa 

začal používať na riešenie automobilo-

vých karosérií až od roku 1954. Stále 

bol jediným na svete, v ktorom sa me-

rali osobné automobily v skutočnej veľ-

kosti. Zohral kľúčovú úlohu vo vývoji 

aerodynamickej účinnosti automobi-

lov, najmä modelov značky Mercedes. 

Až do roku 1970 bol tunel vo vlast-

níctve stuttgartskej univerzity. V roku 

1988 ho opakovane zlepšovali, upravo-

vali, až sa napokon stal štátom chráne-

nou umelecko-technickou pamiatkou. 

Zostal  však stále mimoriadne potreb-

ným zariadením pre vývojárov sekcie 

Mercedes-Benz. 
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„N
aša spoločnosť, 

pôsobiaca na 

slovenskom 

trhu už 14 ro-

kov, sa zaoberá 

výrobou potravinárskych výrobkov, ba-

lením a spracovávaním ovocia a zeleni-

ny, výrobou a distribúciou lahôdkových 

Distribúcia potravín 
v rámci celého Slovenska 

si vyžaduje splnenie 
nielen predpísaných 

hygienických noriem, ale 
v prvom rade bezpečný 

a spoľahlivý dopravný 
prostriedok. To bol aj 

jeden z dôvodov, prečo 
sa majiteľ a konateľ 

spoločnosti KORO, s.r.o., 
z Rimavskej Soboty 

– Ing. Vladimír Košin, 
rozhodol pred rokmi pre 

vozidlo Sprinter... 
Text a foto: Peter Škorňa

Vladimír Košin: 

Sprinter spája 
pragmatizmus 

s emóciami 
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šalátov, nátierok či obedových polotova-

rov. Aj z tohto dôvodu sme museli rie-

šiť otázku nákupu vhodných motoro-

vých vozidiel. Priznám sa, že spočiatku 

som nemal nejaký bližší vzťah k vo-

zidlám, čo sa odrazilo aj v tom, že sme 

počas prvých 4 rokov podnikania vyskú-

šali viacero automobilových značiek,“ 

opisuje Vladimír Košin svoju cestu ve-

dúcu k značke Mercedes-Benz a pokra-

čuje: „S rastúcim objemom distribúcie 

našich výrobkov sme museli defi nitív-

ne vyriešiť aj otázku, aké vozidlá budú 

z dlhodobého hľadiska pre naše podni-

kanie nielen najbezpečnejšie, ale pre-

dovšetkým najefektívnejšie z fi nanč-

ného hľadiska. Nakoniec sme sa – po 

dôkladnom zvážení a prekalkulovaní 

všetkých faktorov, rozhodli pre Sprin-

ter.“ Tie využíva spoločnosť KORO už 

10 rokov. Momentálne ich prevádzku-

je až 9 – všetky štvorvalce s chladiaren-

skými nadstavbami a chladiarenskými 

agregátmi. 

REŠPEKT A KREDIT
Podľa Vladimíra Košina v blízkej bu-

dúcnosti nevylučujú ani nákup šesť-

valcových Sprinterov či nových vozi-

diel Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 

KA. „Som súkromný podnikateľ, re-

alista, a to, že môžem získať pri no-

vom štvorvalci výbavu až v hodnote 

3 000 eur bez DPH v cene vozidla, sa-

mozrejme s bezplatným servisom do 

300 000 km či do 6 rokov - sú argumen-

ty, ktoré sa dajú len ťažko odmietnuť,“ 

uviedol Vladimír Košin. Samozrejme, 

že v jeho prípade nejde o náhodné roz-

hodnutie. Počas uplynulých desiatich 

rokov si v spoločnosti KORO v praxi 

dostatočne odskúšali, že daný typ mer-

cedesu je pre nich zárukou nemeckej 

kvality, spoľahlivosti, nízkej spotreby 

paliva, komfortu a bezpečnosti pre vo-

diča, optimálnych prevádzkových ná-

kladov v prepočte na jeden kilometer 

a efektívne vynaložených fi nančných 

prostriedkov na jeho používanie počas 

celého životného cyklu. „Pragmatický 

vzťah k Sprinteru postupom rokov do-

plnil aj emočný vzťah, výsledkom čoho 

je aj skutočnosť, že v rámci osobnej do-

pravy používame mercedesy triedy A, 

GLK, ML a dve vozidlá triedy C. Ale 

tiež aj fakt, že sme do našej spoločnosti 

kúpili aj jedno vozidlo Atego,“ dodáva 

konateľ spoločnosti KORO. Zároveň 

nezabúda pripomenúť, že aj vďaka ich 

fi remným vozidlám značky Mercedes-

-Benz získava spoločnosť väčší rešpekt 

a kredit pri komunikácii s ich obchod-

nými klientmi. Konkrétne sa to už pre-

javilo aj tým, že v súčasnosti nasadzu-

jú časť svojich vozidiel aj na distribúciu 

tovaru pre nových obchodných klien-

tov do Maďarska. 

BEZPEČNOSŤ A KVALITA
Majiteľ rimavskosobotskej spoločnos-

ti zároveň zdôrazňuje, že nedá dopustiť 

ani na vysokú bezpečnosť Sprintera. Ak 

sa aj stalo, že vozidlo bolo účastníkom 

dopravnej nehody, ich vodič odišiel vždy 

v poriadku „po svojich“. „To sú momen-

ty, ktoré si mnohí pri výbere a kúpe vo-

zidla dostatočne neuvedomujú a svoju 

pozornosť sústreďujú skôr na počiatoč-

nú - pultovú - výšku ceny vozidla. Nie na 

to, čo od neho očakávajú. Viete, my mu-

síme mať vozidlá vždy v permanentnej 

prevádzke, musia byť vždy maximálne 

vyťažené, inak by sme boli ekonomickí 

hazardéri. Naše Sprintery majú priemer-

ný ročný nábeh 180 000 kilometrov. Pri 

takejto prevádzke už nemôžete pozerať 

na prvotnú cenu vozidla, ale na jeho cel-

kové fi nančné náklady spojené so servi-

som a prevádzkou,“ poznamenáva Vla-

dimír Košin. 

Aj preto dodnes neľutuje svoje roz-

hodnutie spred desiatich rokov. Za prav-

du mu dáva aj jedno z ich „hviezdych“ 

vozidiel, ktoré aj napriek tomu, že má 

s pôvodným doposiaľ nemeneným mo-

torom najazdených vyše 1 100 000 kilo-

metrov, bez najmenších problémov „pre-

šlo“ emisnou technickou kontrolou. 

Nakoniec, nie je to nič nezvyčajné. 

Skôr samozrejmé. Pre nemeckú kvali-

tu, ktorá nesie pomenovanie: Mercedes-

-Benz Sprinter... 
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K ,,HVIEZDNEMU MILIONÁROVI“ UŽ O NECELÝCH 
30 TISÍC KM ČOSKORO PRIBUDNE ĎALŠÍ...
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M
ercedes-Benz pri-
chádza na trh s via-
cerými zaujíma-
vými ponukami 
a službami pre svo-

jich klientov...
Pre značku Mercedes-Benz je charakte-

ristické, že pre svojich zákazníkov na Slo-

vensku vždy prináša nové a zvyčajne jedi-

nečné služby a produkty. Najznámejším 

je zrejme 6-ročný servis do 160 000 km 

v cene vozidla. Z tohto pohľadu je  hlav-

nou tohtoročnou novinkou zavedenie 

(k doposiaľ existujúcim zvýhodneniam) 

3-ročného poistenia v cene vozidla. 

Ktoré z poistení máte konkrétne na 
mysli?

Ide o povinné zmluvné poistenie 

a zároveň aj KASKO, čiže havarijné 

poistenie, ktoré náš klient získava už 

v cene vozidla. Toto poistenie posky-

tujeme v spolupráci s Allianz - Sloven-

skou poisťovňou, a.s.

Týka sa všetkých vami predávaných 
vozidiel?

Vzťahuje sa na všetky osobné vo-

zidlá Mercedes-Benz zakúpene v au-

torizovanej predajnej sieti Mercedes-

-Benz. Výnimkou sú len vozidlá triedy 

G, SLS a VIANO. 

Kryje trojročné poistenie v cene vo-
zidla aj vami predávané jazdené mo-
torové vozidlá?

Týka sa všetkých nových vozidiel, ale 

aj vozidiel, ktoré ponúkajú naši autori-

zovaní predajcovia v rámci našej siete 

ako vlastné predvádzacie, prípadne slu-

žobné vozidlá. Pri takýchto jazdených 

vozidlách sa poistenie v cene vozidla 

vzťahuje na adekvátnu časť po jeho pr-

vom prihlásení. Takže ak máme na pre-

daj napríklad polročné jazdené vozidlo, 

náš zákazník získava v cene vozidla ešte 

2,5-ročné poistenie.

Týka sa toto poistenie len vozidiel 
kúpených na Slovensku?

Ide o náš, čisto slovenský produkt, 

a aj preto sa týka len vozidiel Merce-

des-Benz zakúpených v rámci našej 

siete a našich autorizovaných predaj-

cov. Pokiaľ si teda niekto privezie vo-

zidlo zo zahraničia, hoci aj od ofi ciál-

neho predajcu značky Mercedes-Benz, 

nemá nárok ani na bezplatný 6-ročný 

servis a ani na nami ponúkané poiste-

nie alebo možnosť zakúpenia predĺže-

nej záruky.

Mohli by ste konkrétnejšie špecifi -
kovať, čo získava klient službou troj-
ročného poistenia v cene vozidla?

V závislosti od konkrétneho typu vo-

zidla, jeho objemu motora či ceny pois-

tenia v tom-ktorom regióne Slovenska 

získava klient fi nančné zvýhodnenie pri-

bližne 9 až 13 % z ceny vozidla.  

Aké sú doterajšie ohlasy klientov na 

službu trojročného poistenia v cene 
vozidla?

Napriek relatívne krátkemu času sú 

ohlasy veľmi pozitívne. Konkrétnejšie 

údaje však získame až v priebehu na-

sledujúcich týždňov a mesiacov, preto-

že ide o štandardnú službu pre celý rok 

2012. No nielen tento benefi t bol prijatý 

tak kladne, ale aj ďalšie výhodné a zaují-

mavé produkty a služby. Či je to známy 

6-ročný bezplatný servis, alebo možnosť 

predĺženia záruky, keď je za poplatok 

možné predĺžiť záruku o 1 alebo 2 roky 

- v závislosti od kilometrov. O jeden rok 

sa to týka do najazdenia 100 000 km 

a o dva roky do najazdenia 120 000 ale-

bo 160 000 km. Ďalším z produktov, 

ktorý pripravujeme pre našich klientov 

v blízkej budúcnosti, je napríklad aj ope-

ratívny lízing na osobné vozidlá posky-

tovaný v spolupráci s našou vlastnou lí-

zingovou spoločnosťou Mercedes-Benz 

Finančné služby.

Na čo sa však v tomto roku – okrem 
služieb – môže tešiť priaznivec znač-
ky Mercedes-Benz?

V prvom rade - koncom minulého 

roka prišli na trh nové modely našich 

najobľúbenejších vozidiel, a to triedy B 

a triedy M. Revolučný nový model triedy 

A bol verejnosti predstavený na autosa-

lóne v Ženeve. Už teraz evidujeme veľký 

záujem o toto vozidlo. Prvé objednávky 

Róbert Hatala: 
Ponúkame zákazníkom 

jedinečné služby
S príchodom nového roka prišla spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia 

na slovenský trh s viacerými novinkami v oblasti predaja a služieb. 
O aké konkrétne produkty - týkajúce sa striebornej hviezdy – ide, sme sa 

opýtali Róberta Hatalu, vedúceho predaja osobných vozidiel 
Mercedes-Benz Slovakia. Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Kresánek
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naň prijímame v našej obchodnej sieti už 

od júna s tým, že prvé dodávky sú naplá-

nované na september. Veľa si sľubujeme 

od jeho uvedenia na trh najmä pri mla-

dej generácii, ktorá má rada moderný di-

zajn, športový a dynamický charakter 

a hlavne nadčasovosť. Ja osobne sa teším 

na nové Áčko AMG verziu, ktorá bude 

mať pohon 4x4 a motor s výkonom oko-

lo 340 konských síl. 

Nebude to však len trieda A či B...
Samozrejme. Prinášame aj novú – 

a nebojím sa povedať, že až revolučnú 

triedu SL, predstavenú na autosalóne 

v Detroite. V priebehu prvého polroka 

predstavíme klientom facelift triedy G, 

po ňom - približne v júli - príde na náš 

trh facelift veľmi obľúbenej a úspešnej 

triedy GLK. Klientov, ktorí majú radi je-

dinečný dizajn a špeciálne modely, by 

som rád upozornil na jesenný začiatok 

predaja triedy CLS Shooting Brake, čo 

bude vozidlo vo vyhotovení kombi odvo-

dené od u nás veľmi populárneho štvor-

dverového kupé CLS. Pred koncom roka 

– približne v novembri začneme s pre-

dajom úplne nového modelu triedy GL, 

pričom ju neskôr bude nasledovať po 

prvý raz v tejto triede aj motoristická la-

hôdka - GL 63 AMG. A to je len začia-

tok, veď značka Mercedes-Benz má do 

roku 2015 priniesť až 10 úplne nových 

tried vozidiel tejto značky. 

Službou 
trojročného 
poistenia 
v cene vozidla 
získava 
klient fi nančné 
zvýhodnenie 
približne 9 až 
13 % z ceny 
vozidla. 
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S 
myšlienkou udeľovania prestíž-

nej medzinárodnej trofeje priš-

la anglická redakcia mesačníka 

Truck. Po ťažkom a náročnom 

teste jej šéfredaktor Patt Ken-

neth vyhlásil za najlepší truck roka brit-

ský Seddon Atkinson, ktorý ho očaril 

najmä priestornou kabínou s plochou dô-

kladne utesnenou podlahou a zvládnutím 

horských ciest Škótska s plným zaťaže-

ním. O rok neskôr si Patt pozval niekoľ-

kých významných novinárov z celej Eu-

rópy, znalých problematiky nákladných 

automobilov a spoločne vytvorili me-

dzinárodnú porotu na voľbu najlepšie-

ho trucku roka. Prvým Mercedesom, kto-

rý dostal prestížne ocenenie za rok 1985, 

bol typ LN2, ľahký 8-tonový nákladiak so 

štvorvalcovým vznetovým motorom s ob-

sahom 5 958 cm3 a výkonom 136 koní. 

V ďalších rokoch Mercedesy získa-

li celkom osem titulov, a to okrem LN2 

v roku 1985, typ SK v roku 1990, Actros 

v roku 1997, Atego v roku 1999, Actros 2  

a Actros 3 v rokoch 2004 a 2009, Atego 2 

v roku 2011 a Actros 4 v roku 2012. 

NAJPRESTÍŽNEJŠÍ TITUL
Posledne spomínaný titul je najprestíž-

nejší, pretože Actros 4. generácie sa stal 

prvým truckom spĺňajúcim ekologické 

predpisy Euro 6. Ide komplexne o celkom 

nové vozidlo s veľmi starostlivo riešenou 

aerodynamikou. Truck dostal aj celkom 

nový motor. Radový šesťvalec OM 471 

nahradil doterajšie vidlicové osemvalce. 

Maximálny výkon sa dosahuje pri otáč-

kach 1 400 za minútu, takže motor má 

vynikajúcu dynamiku a pri jazde pracu-

je takmer bezhlučne. Vstrekovanie paliva 

Prečo je Mercedes-Benz 
Actros 4 truckom roka
V roku 1977 sa po prvý raz odovzdával medzinárodný titul Truck roka. 
Pre ťažké nákladiaky je to zhruba rovnaká pocta ako pre fi lmových 
hercov pozlátené sošky Oscara... Text: Stanislav Cvengroš, člen medzinárodnej poroty Truck 

of the Year a Van od the Year / Foto: DAIMLER AG, autor
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je systémom X-Pulse Common Rail, tur-

bodúchadlo s asymetrickou turbínovou 

komorou má pevnú geometriu a recirku-

láciu výfukových plynov zabezpečujú iba 

tri valce. Sofi stikovaný emisný systém po-

chádza z motorovej technológie BlueTec. 

Čistí výfukové plyny technológiou SCR 

a EGR, pri ktorej sa do výfukového po-

trubia pridáva kvapalina AdBlue. Oxidy 

dusíka sa menia na neškodné zložky dusí-

ka a vody. 

VARIABILNÁ KABÍNA
Nový Actros má sedem variantov kabín, 

z ktorých päť má plochú rovnú podla-

hu a dva majú motorový tunel vysoký iba 

170 mm. Variant v predošlých kabínach, 

nazvaný MegaSpace, nahradil GigaSpace 

s vnútorným priestorom väčším o 920 lit-

rov. Kokpit vodiča má priam úžasnú ergo-

nómiu. Vodičovo miesto je obklopené prí-

strojovým panelom, všetky prvky obsluhy 

sú v bezprostrednom dosahu a z multi-

funkčného volantu možno obsluhovať 

celý jazdný režim okrem páky parkovacej 

brzdy. Množstvo odkladacích priestorov 

suverénne postačuje na niekoľkodňové 

diaľkové trasy. Sedadlo spolujazdca mož-

no natočiť tak, aby sa dal vytvoriť obývací 

a odpočinkový priestor, pričom môže mať 

masážny systém chrbtice a lôžko sa po-

hodlím vyrovná domácej (nie však man-

želskej) posteli.

ĎALŠIE VYCHYTÁVKY
Osvedčené dvanásťstupňové automatizo-

vané prevodovky PowerShift G211 ale-

bo G281 preraďujú ešte rýchlejšie, pres-

nejšie a jemnejšie. Majú navyše aplikáciu 

na hospodárne dobiehanie EcoRoll či sys-

tém rozkývania vozidla  dopredu a doza-

du. V programe je štandardný jazdný re-

žim alebo ekonomický s maximálnou 

rýchlosťou jazdy 85 km/h. Nový Actros 

môže byť dvoj- alebo trojnápravový s jed-

nou vlečenou a jednou poháňanou nápra-

vou so štyrmi rôznymi rázvormi (3 500, 

3 700, 3 850 a 4 000 mm). Dvojnápravové 

môžu mať podľa výberu až 11 rázvorov 

od 3 600 do 6 600 mm. 

BEZPEČNOSŤ 
A NADČASOVOSŤ
Actros  dostal do vienka nielen adap-

tívny tempomat, asistent udržiavania 

vozidla v jazdnom pruhu s autonóm-

nym brzdením, asistent rozbiehania sa 

do stúpania, ESP, systém jazdy štart-

-stop, ale aj automatické zapnutie bli-

kania smeroviek v prípade náhleho za-

stavenia, motorovú brzdu spriahnutú 

s tempomatom, za doplatok dažďový 

senzor, prepnutie diaľkových svetiel 

na tlmené v prípade vozidla idúceho 

oproti či monitorovanie tlaku vzduchu 

v pneumatikách aj na návese. O no-

vom Actrose môžeme spokojne hovo-

riť ako o vysoko nadčasovom vozidle 

preplnenom najmodernejšími techno-

lógiami a množstvom bezpečnostných 

systémov. Navyše s mimoriadne dobre 

vybaveným ekologickým usporiadaním 

spaľovania paliva, ktoré už obsahuje 

naozaj iba nepatrné množstvo škodli-

vín vo výfukových plynoch. 

Zľava: Georg Weiberg, šéf produkcie oddelenia Daimler Trucks, 
Hubertus Troska, viceprezident a šéf skupiny Mercedes-Benz 
Trucks,  prezident jury Truck of the Year Gianenrico Griffi  ni˝.
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V
 roku 1895 nasledovali 

ešte dlhšie preteky medzi 

mestami Paríž – Bordeaux 

– Paríž (1 192 km), v roku 

1896 preteky na trati Paríž 

– Marseilles – Paríž (1 175 km) a na osla-

vu príchodu 20. storočia to boli preteky 

Paríž – Bordeux (552 km). V roku 1903 

sa uskutočnili jedny z najťažších a najne-

bezpečnejších pretekov automobilov me-

dzi mestami Paríž – Bordeaux – Madrid 

(1 307 km), ktoré usporiadatelia muse-

li predčasne ukončiť pre viacero smrteľ-

ných havárií.

RÍM  BRESCIA  RÍM
Posledné preteky medzi mestami sa 

usporadúvali v Taliansku, nazývali sa 

Mille Miglia (tisíc míľ = 1 600 km), na 

trati Rím – Brescia – Rím, ktorých prvý 

ročník sa konal v roku 1927. Išlo o pod-

ujatie len pre športovo-pretekové auto-

mobily. Zvíťazila dvojica Ferdinando Mi-

noia a Guseppe Mirandi na automobile 

O.M. s dvojlitrovým motorom priemer-

nou rýchlosťou 76,91 km/h. Na otvore-

nej trati bez uzavretia premávky. Posled-

né, v roku 1957, vyhral Piero Taruffi  

na Ferrari 4,1 litra priemernou rýchlos-

ťou 152,53 km/h. Vtedy na trati zahynul 

Portugalčan markíz de Portago, ktorý sa 

mal stať ministerským predsedom v svo-

jej krajine. Po tejto nehode taliansky au-

toklub navždy zrušil preteky.

Od prvého ročníka sa stali prestíž-

nou záležitosťou, najmä talianskych pre-

tekárov, ktorí trať veľmi dobre poznali, 

a prvý zahraničný víťaz (1931) bol Ru-

dolf Caracciola s Wilhelmom Sebastia-

nom na Mercedese. Ďalšími zahraničný-

mi víťazmi sa roku 1940 stali Huschke 

von Hanstein s Walterom Bäumerom na 

BMW, ale na skrátenej trati. Tretími sa 

v roku 1955 stala dvojica – Stirling Moss 

s Denisom Jenkinsonom na Mercedese 

300 SLR. Trať prešli za 10 hodín 7 mi-

nút a 48 sekúnd priemernou rýchlosťou 

157,61 km/h! Necelú polhodinu pred 

najväčším súperom J. M. Fangiom na 

rovnakom automobile SLR, ale bez navi-

gátora, iba sám.

TAKMER TALIANSKA 
ZÁLEŽITOSŤ

Talianski pretekári poznali trať najlep-

šie, preto tam zvyčajne víťazili a na ta-

lianskych automobiloch. V tridsiatych 

rokoch minulého storočia tam vyhrávali 

vozidlá Scuderie  Ferrari – Alfy Romeo. 

V povojnových ročníkoch Ferrari Mil-

le Migliu vyhrali trikrát. Kým v predvoj-

nových ročníkoch tam štartovalo niekoľ-

ko desiatok vozidiel, po 2. svetovej vojne 

ich už boli stovky. Usporiadatelia vypí-

sali niekoľko kategórií a typov vozidiel, 

od značiek, ako boli Isseta, Fiat 500 až 

po krvavočervené Ferrari z Maranella 

a Modeny. Vždy štartovali v minútových 

intervaloch v sobotu večer od 21.00 h. 

Mille Miglia
Od čias, keď vo Francúzsku v roku 1894 redakcia novín Petit Journal 
vypísala preteky automobilov medzi mestami Paríž – Rouen dlhé 
126 km, začala sa písať slávna a bohatá história automobilového 
športu... Text: Stano Cvengroš / Foto: Mercedes-Benz a archív autora
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Najpomalšie autá prvé. Štartujúci s teo-

retickou možnosťou zvíťaziť štartovali až 

v nedeľu pri brieždení. 

V rokoch 1952 a 1953 sa o víťazstvo 

na Mille Miglia pokúšal britský tím Ja-

guar. Ale neúspešne. Štartoval aj Stirling 

Moss na Maserati, ale z tretej pozície od-

stúpil pre haváriu. Slávny Tazio Nuvo-

lari vyhral ročníky 1930 a 1933. Najviac 

víťazstiev tam však dosiahol C. Biondet-

ti – 1938, 1947, 1948 a 1949. Dvakrát na 

Alfe Romeo a dvakrát na Ferrari.

MOSS A JENKINS
V roku 1955 bol Stirling Moss členom 

tímu Mercedes spolu s Juanom Manue-

lom Fangiom. Jeho túžbou bolo zvíťaziť 

v pretekoch Mille Miglia, ktoré považo-

val za jedny z najslávnejších a najťažších. 

Biondetti, ktorý tam vyhral štyrikrát, tvr-

dil, že pozná na trati každý štvorcový 

centimeter. 

Moss mal za sebou úžasný tím, vynika-

júci automobil – Mercedes 300 SLR a aby 

k víťazstvu prispel okrem svojho umenia 

rýchlo jazdiť, rozhodol sa pre najlepšieho 

spolujazdca-navigátora, ktorým sa stal De-

nis Jenkinson. Bol to tiež vynikajúci  au-

tomobilový a motocyklový pretekár, na-

vyše jeden z najlepších motoristických 

novinárov Veľkej Británie, trojnásobný 

majster sveta v pretekoch sidecarov, teda 

motocyklov s prívesným vozíkom. Moss 

u neho oceňoval najmä jeho pokoj i v naj-

napínavejších situáciách. Veď ako napí-

sal: „Byť spolujazdcom v sajdkáre moto-

cykla, ktorý musí preskakovať zo strany 

na stranu, aby vyvážil stroj, musí visieť 

bradou niekoľko centimetrov nad tra-

Stirling Moss

Posledné rady Jenkinsonovi (v okuliaroch) a Mossovi pred štartom.
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ťou, to z človeka urobí buď fl egmatika, 

šialenca, alebo mŕtvolu.“ Preto ho požia-

dal, aby mu robil na Mille Miglii navigá-

rora. Veril totiž, že s jeho inteligenciou 

a chladnokrvnosťou by mohol preteky 

vyhrať aj netaliansky tím. Na Mille Mig-

lia totiž nie je možné vojsť do zákruty vy-

sokou rýchlosťou, a pritom nevedieť, či 

je za ňou trať priama, alebo sa zatáča 

doprava či doľava. Piero Taruffi  vyhral 

preteky v roku 1957, keď mal 54 rokov. 

Štartoval tam naozaj veľakrát. Takže dô-

kladne poznal celú trať. 

Moss pochopil, že si nemôže zapamä-

tať tisíc míľ talianskych ciest. Ale ak by si 

ich s Jenkinsonom zakreslili na dlhý zvi-

tok papiera a s naozaj chladnokrvným 

Denisom, ktorý by sedel vedľa neho, sle-

doval záznamy a oznámil mu spoľahlivo 

každú zákrutu, trať pred neprehľadným 

vŕškom a ako vedie cesta za každým 

mostom, potom by mohol mať nádej na 

víťazstvo.

POSADNUTÍ VÍŤAZSTVOM
S Jenkinsonom si niekoľkokrát pre-

šli celú trať, rozbili pritom dve vozidlá, 

ale zakreslili si ju na zvitok papiera, 

ktorého dĺžka bola 5 metrov a 10 cm. 

Stočili ho na cievky do špeciálnej hli-

níkovej kazety s plexisklovým priezo-

rom a vypracovali si systém ručných 

signálov. Palubný telefón nemohli po-

užiť, pretože Stirling sa enormne sú-

streďoval na riadenie a nevnímal pove-

ly v slúchadlách. Navyše, v otvorenom 

aute, akým bol model 300 SLR, by sa 

aj tak nepočuli. Jeden zo signálov na-

príklad znamenal: Zákruta doprava, 

preraď na tretí stupeň, potom rovno! 

Podľa míľnikových kameňov, mostov, 

kostolov a výrazne zafarbených domov 

Jenkinson navádzal Mossa tak, že ve-

deli veľmi presne, kde sa v ktorej chvíli 

nachádzajú. Moss mu musel dôverovať 

a držal sa počas jazdy jeho pokynov. 

Napríklad mu veril, že za neprehľad-

ným stúpaním pokračuje cesta pria-

mo. Takže zošliapol pedál akcelerátora 

až k podlahe. Horizontom sa prehupli 

rýchlosťou 170 km/h, pričom automo-

bil preletel 45 metrov vzduchom. Boli 

to preteky, v ktorých jazdili naplno na 

99 %. Ba miestami až na 100 %, takže 

už viac pridať ani nemohli.

Jenkinson písal o tom v mesační-

ku Motor Sport: „Predbiehali sme níz-

ko letiace lietadlá, prudké klesanie 

sme prechádzali na tretí stupeň. Vzá-

pätí Stirling preradil na štvrtý a nechal 

nohu na stlačenom plynovom pedá-

li pri podlahe, keďže mi veril, že bude 

nasledovať priamy úsek. To dokáže len 

veľmi odvážny pilot.“

Denis mal od prevodovky popáleni-

ny, odstredivá sila v zákrutách ho núti-

la dáviť, raz pri šmyku mu odleteli oku-

liare a potom počas dlhej najrýchlejšej 

jazdy, akú kto dovtedy dokázal dosiah-

nuť od času, čo bol vynájdený automo-

bil, neurobil v navigácii ani jednu chy-

bu. Iba raz Mossa neupozornil, keď mu 

z plnej nádrže vychrstlo pol litra ben-

zínu na chrbát. Jenkinson sám nevedel 

pochopiť, ako bol Moss schopný riadiť 

jeden z najrýchlejších automobilov, aký 

v tom čase existoval, na otvorenej ceste 

s premávkou krížom-krážom po celom 

Taliansku, pritom neustále dosahoval 

maximálnu možnú rýchlosť. Nebál sa 

pri ňom sedieť, hoci sám by nevedel ria-

diť 300 SLR pri takej rýchlosti. Vraj ak 

by to bolo Porsche, s akým sám prete-

kal, bol by sa určite bál. Dvojica preteky 

napokon naozaj vyhrala. Trať prešli za 

10 hodín 7 minút a 48 sekúnd priemer-

nou rýchlosťou 157,65 km/h!

Moss sa po pretekoch zúčastnil v Bres- 

cii na slávnostnom obede, ale keďže sa 

vôbec necítil unavený, odcestoval autom 

do Stuttgartu, odtiaľ do Kolína nad Rý-

nom a pokračoval lietadlom do Londý-

na. Takýmto úžasným spôsobom zakon-

čil jeden z najfantastickejších dní, aký 

kedy zažil.

Americký vynikajúci motoristický no-

vinár a spisovateľ Ken Purdy k tomu do-

ložil: „Každý, kto niečo veľkého dokáže, 

je posadnutý jediným cieľom a pritom 

je skoro slepý ku všetkému ostatnému. 

A Mossov celý život bol naplnený takou-

to posadnutosťou.“ 

Mercedes 300 SLR počas pretekov s ukážkou Mossových zápiskov v jeho diári.  
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I
de o vonkajšie kĺbové plošiny, 

pomocou ktorých môže vykoná-

vať svoju činnosť aj v tých najná-

ročnejších terénoch v akomkoľ-

vek ročnom období. Samostatný 

podvozok vozidla pre dodávateľa zá-

kazky zabezpečovala prešovská kance-

lária spoločnosti Mercedes-Benz Slova-

kia, pričom pravidelné školenie vodičov 

má „pod palcom“ spoločnosť Motor-

-Car Prešov a servis vozidiel autorizo-

vané zastúpenia značky Mercedes-Benz 

na východnom Slovensku. Mercedes-

-Benz G 300 CDI Professional s dieselo-

vým motorom, výkonom 135 kW a vy-

sokou trakčnou silou, hospodárnou 

technológiou common rail a efektívnou 

5-stupňovou automatickou prevodov-

kou je takmer ideálnym pohonným ag-

regátom na každodenné využitie. Potvr-

dzuje to aj fakt, že na zodpovedajúcom 

podklade dosiahne stúpavosť až 80 % 

a aj pri nakláňaní 54 % si udržiava jazd-

nú stabilitu! Práve tá je pre realizova-

nú nadstavbu veľmi dôležitá, pretože 

plošina má maximálnu pracovnú výš-

ku až 14,1 m, bočný dosah 6,5 m a nos-

nosť koša až 225 kg. Inštalovaná plošina 

má pohon hydraulického čerpadla vypí-

nateľný od motora podvozka. Ovládací 

prvok na zapnutie pomocného pohonu 

je umiestnený vnútri kabíny kompletne 

s panelom na prístrojovej doske vozidla. 

Mercedes-Benz G 300 CDI Professional 

môže so svojou nadstavbou vykonávať 

aktívnu činnosť pri teplotách od -30 °C 

do +40 °C, čím je využiteľný za každé-

ho počasia. 

Energetikom pomáhajú 
špeciálne upravené Géčka
V uplynulých mesiacoch prevzala 
spoločnosť Východoslovenská energetika, 
a.s., Košice do užívania 10 kusov vozidiel 
Mercedes-Benz G 300 CDI Professional 
s nadstavbami Socage A314. 
Text: Peter Škorňa / Foto: Motor-Car Prešov
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N
ajvýraznejšia zmena sa tu 

udiala vo vytvorení pod-

mienok pre sofi stikova-

ný prístup nielen k samot-

nému predaju jazdených 

vozidiel, ale aj s ním súvisiacim činnos-

tiam a službám. Dbali sme pritom, aby 

bola zaručená najmä ich komplexnosť 

a kvalita. Priaznivé ohlasy od zákazníkov 

nám prišli už po krátkom časovom odstu-

pe. Nárast predaja nielen jazdených, ale 

aj nových vozidiel, i počtov objednaných 

v  prvých mesiacoch tohto roku potvrdil, 

že ideme správnou cestou.  

V súčasnosti už naša prevádzka klien-

tom ponúka služby v kompaktnom 

showroome pre nové a jazdené vozidlá. 

Jazdené vozidlá tu získali samostatnú 

časť, ktorej rozloha presahuje 200 štvor-

cových metrov. Dosiahli sme to premiest-

nením predajného miesta značky KIA do 

ďalšej samostatnej budovy, kde sa pred-

tým nachádzal showroom značky HON-

Príďte jazdeným, 
odíďte novým

Do zdokonaľovania služieb skupiny Motor-Car 
Bratislava, najmä vylepšeniami organizácie 

predaja a servisu, sa zapojila aj jedna 
z najmladších – cez päť rokov fungujúca 

prevádzka v Bratislave Lamači 
na Hodonínskej ceste.  

Text: Ing. Zoltán Ács, riaditeľ Motor-Car Bratislava Lamač  

/ Foto: Peter Kresánek 
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DA, presunutý zasa na Tuhovskú ulicu. 

Aktuálne ponúkame širokú paletu tried, 

rôznych modelov a vekových kategórií 

jazdených vozidiel (okolo troch až štyroch 

desiatok) najmä značky Mercedes-Benz. 

K prospechu našich zákazníkov pritom 

slúži, že horizonty všetkých benefi tov no-

vých vozidiel zostávajú v platnosti i pri ich 

nadobudnutí novými užívateľmi už ako 

jazdených. 

Keď hovorím o komplexných službách 

spojených s jazdenými vozidlami, tak je 

potrebné začať ich výkupom. Sofi stikova-

ný prístup k výkupu u nás sa začína tech-

nickou obhliadkou a ocenením vozidla. 

Pritom sa u nás odborne zhodnotí a pres-

ne do dokumentu o obhliadke popíše 

technický stav vozidla, uvedú sa i prípad-

né opravy. Následne sa stanoví primera-

ná cena zohľadňujúca stav a vek vozidla. 

Ak sa nám zákazník rozhodne vozidlo od-

predať, vybavíme zaňho všetky potreb-

né administratívne úkony. Pokiaľ sa to 

rozhodne urobiť sám, aj v tomto prípade 

mu radi poskytneme naše skúsenosti a in-

formácie tak, aby sme mu celý proces čo 

najviac zjednodušili. Sme dokonca spô-

sobilí, ako si to zákazník praje, hľadať pre-

ňho i iné alternatívy predaja  jazdeného 

vozidla (napr. komisný). Na základe ko-

misnej zmluvy vozidlo pritom prevezme-

me a cez naše predajné kanály zabezpe-

čujeme jeho ponuku (v zmluve sú potom 

presne špecifi kované podmienky pre obe 

strany). Čoraz vyššej obľube sa u našich 

klientov teší možnosť súčasne predať vo-

zidlo, ktoré používali doteraz, a nahradiť 

ho hneď kúpeným novým. Pri tejto na-

šej komplexnej službe sa všetko udeje na-

raz obrazne povedané „pod jednou stre-

chou“. Zákazník k nám príde so svojím 

jazdeným vozidlom na predaj a odchádza 

domov už na novom. Nemá s tým pritom 

žiadne starosti, keďže za neho všetko ne-

vyhnutné, vrátane administratívnych, ne-

zriedka i časovo náročných formalít, na 

kľúč zabezpečíme. Takáto služba sa, sa-

mozrejme, dá zrealizovať iba pri kvalit-

nom prepojení a komunikácii medzi pre-

dajcami jazdených a nových vozidiel, pri 

dokonalom zladení tokov informácií a po-

žiadaviek tak, aby bolo všetko v poriadku 

nielen administratívne,  ale hlavne  podľa 

predstáv a požiadaviek zákazníka.

Samozrejmosťou je pre nás i zabezpeče-

nie pre zákazníkov nadobudnutia vozidla 

fi nancovaním cez banku alebo lízingo-

vú spoločnosť. V rámci našich služieb aj 

v tomto ohľade vyhľadávame a odporúča-

me pre našich klientov čo najlepšie a naj-

výhodnejšie riešenie šité na mieru podľa 

ich predstáv. 

Ťažisko našej komunikácie so zákaz-

níkmi stále spočíva predovšetkým na 

odborne zdatných, vysoko asertívnych 

pracovníkoch. S ohľadom na ešte sofi s-

tikovanejšie pôsobenie však pritom už 

uplatňujeme i najmodernejšie fenomény, 

aké nám napríklad ponúka internet.  

1 Jazdené vozidlá sú pripravené 
pre zákazníkov vo vonkajších 

aj vnútorných priestoroch.

2 Riaditeľ prevádzky Motor-Car 
Bratislava Ing. Zoltán Ács .

3 Odborné oboznámenie sa 
s vozidlom a jeho predvedenie 

klientom má na starosti 
aj skúsený predajca 

Martin Čudrnák. 

1

2

3



štýl

48  HVIEZDY CIEST   01/2012

V
ečer, už za tmy, iba niekoľ-

ko hodín pred začiatkom 

predvádzacích jázd som 

po trase Bratislava – Pre-

šov – Kapušany – Lada 

– Lipníky, úspešne dorazil na miesto ur-

čenia. Vďaka víťazstvu intuície nad na-

vigáciou som stál na úpätí Slánskych vr-

chov - na úplnom konci dediny Pavlovce 

- pred chatou, v ktorej sídlilo „dočasné 

centrum“ organizátorov ranného podu-

jatia. A hoci bol všade navôkol sneh a po-

riadna zima, mňa pri srdci hrialo už po-

maly mesačné odhodlanie a predsavzatie, 

spočívajúce v zmene svojej životosprávy. 

Po takmer štvrťstoročí som si uvedomil, 

že mi neostáva nič iné, ako sa z posled-

ných síl poriadne „chytiť slamky“ a prinú-

tiť sa jesť pravidelne a najmä zdravo...

BIOHOSTINA A SRNČIE OČI
Len čo som sa usadil medzi svojich hos-

titeľov, zistil som, že moje odhodlanie 

zmeniť životosprávu začalo dostávať prvé 

trhliny. V „hlavnom stane“ bola k dis-

pozícii len „tradičná slovenská BIOstra-

va a BIOobčerstvenie“ - výborná domáca 

BIOklobása, BIOchlieb s BIOoškvarko-

vou BIOpomazánkou, kyslé BIOuhorky 

a, samozrejme, aj krištáľovo priezračná 

a niekoľko chorôb liečiaca šarišská BIO-

slivka. A k tomu všetkému všade navô-

kol nás vládla príjemná BIOatmosféra. 

A keďže viem, čo znamená bontón a nie 

som žiadny namyslený Bratislavčan, živo-

tospráva šla BIObokom...

Aj keď sa to podľa doterajších riad-

kov nezdá, celý zvyšok večera by sa dal 

označiť prívlastkom „pracovný“. Ako 

Koncom februára (24. 2. až 25.  2. 2012) 
usporiadala spoločnosť Motor-Car Prešov 

pre klientov a priaznivcov vozidiel 
Mercedes-Benz dvojdňové podujatie 

Off road winter show 2012, na ktoré väčšina 
z jeho účastníkov tak skoro nezabudne... 

Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, Dávid Hudaček

Šarišská 
hviezdna 

offroadová
show
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prvá sa začala riešiť taktická stránka 

rannej Offroad winter show. V rámci 

nej bola detailne prebratá celá testova-

cia trasa – jej nástrahy, ale aj príjemné 

zákutia a krásy. Tému trasy vystriedala 

diskusia o výhodách vozidiel Mercedes-

-Benz. Tu moji hostitelia - neviem prečo 

- pri porovnávaní mercedesov s konku-

renciou prechádzali do šarišského ná-

rečia, vďaka čomu som vôbec nevedel, 

o čom je reč... Neskôr sme nenásilne 

plynulo, už po slovensky, rozvíjali témy 

ako človek a zmysel života v súčasnom 

globálnom svete. To sme sa už blížili do 

fi nále, ktoré spočívalo v diskusii o tom, 

ako má každá z približne tridsiatky vy-

stavených srnčích parohatých trofejí, 

umiestnených na stene nad našimi hla-

vami, svoj zaujímavý, väčšinou dojíma-

vý a v konečnom dôsledku tragický  prí-

beh. Dokonca, a tomu som už odmietal 

veriť, sa nám hostiteľ snažil nahovoriť, 

že všetky poľovnícke trofeje sa na nás 

uprene pozerajú... Neviem, pretože keď 

som otvoril oči, bolo už ráno. Ako prvé 

na nás už čakali  BIOraňajky... 

4X4, KAM SA LEN ČLOVEK 
OBZREL...
V okolí ranča Breziny, patriaceho Les-

nému spoločenstvu Pavlovce, bolo všet-

ko pripravené včas a na vysokej úrov-

ni. Predvádzacie vozidlá Mercedes-Benz: 

dva najnovšie Mercedesy triedy ML 

350 BlueTEC 4M, dva Mercedesy trie-

dy ML 250 BlueTEC 4M, dva Mercede-

sy triedy GLK 220 CDI 4M, jedno krás-

ne G 350 CDI a tiež na predvádzacích 

jazdách tradičné „offroadové adrenalí-

nové šialenstvo“ - špeciálne upravené vo-
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zidlo Mercedes-Benz triedy G, majstrov-

sky ovládané Lukášom Šintalom, stáli 

nehybne a dôstojne zoradené v presne 

stanovenom uhle. Neďaleko koní pod 

kapotou, hneď vedľa testovacej dráhy za 

drevenou ohradou, sa pokojne - vďaka 

pohonu všetkých štyroch nôh - prechá-

dzali kone Samuela Brussa. „Zlatým stre-

dom“, priestorom medzi autami a koňmi 

sa - taktiež po štyroch - pomedzi ľudí voľ-

ne prechádzalo čierne vietnamské pra-

sa. Tomu zrejme aj z dôvodu jeho krát-

kej a neradostnej budúcnosti  a vopred 

danému osudu, bolo nejaké testovanie 

prémiových vozidiel so 125-ročnou tradí-

ciou úplne ukradnuté... [Mimochodom, 

vedeli ste, že také vietnamské prasa 4x4 

má veľmi pokojnú povahu a na rozdiel 

od „svíň“ v reálnom živote sa dá veľmi 

jednoducho vychovať, lebo je milé, pria-

teľské a učenlivé? – pozn. autora.] At-

mosféra pomaly hustla a všetci čakali na 

prvých hostí a ich pocity z dôkladne pri-

pravenej show...

ZÁUJEM A SPOKOJNOSŤ
Prví hostia prišli už pred deviatou ho-

dinou a bolo potešiteľné, že zasneže-

nú predvádzaciu trasu si prišli vyskúšať 

hneď zrána, kým ju nezačali meniť slneč-

né lúče aj jazdeniachtivé dámy. A hoci 

miestami testovacie vozidlá len-len že ne-

vrazili do vedľa cesty sa nachádzajúcej 

a snehom zamaskovanej guľatiny, či ne-

prevrátili auto na strechu pri prudkom 

vyberaní ostrej zákruty v hlbokom snehu 

a vo vyjazdených snežných koľajach, či 

pri predvedení šmyku, všetkých takmer 

500 priaznivcov značky Mercedes-Benz 

a klientov spoločnosti prešovského Mo-

tor-Caru boli kvalitou, správaním sa vo-

zidiel v náročnom teréne, ako aj pripra-

venou dráhou a programom nadmieru 

spokojní. Hovorí sa, že je rozdiel, keď 

niekto robí, čo vie, a keď iný vie, čo robí. 

V prípade celého dvojdňového poduja-

tia Offroad winter show 2012 platí, že 

partia ľudí z Motor-Car Prešov vie nie-

len profesionálne zorganizovať dvojdňo-

vé predvádzacie jazdy, ale aj celý sprie-

vodný program. Po úspešnom otestovaní 

hviezdnych vozidiel si všetci prítomní ne-

nechali ujsť možnosť otestovať svoje chu-

ťové zmysly v podobe gurmánskych špe-

cialít podávaných za asistencie spevu 

a ľudových melódií Ondreja Majera. Ad-

renalín bol hosťom dávkovaný aj vďaka 

dobrodružným jazdám na snežnom skút-

ri s Braňom Feriančíkom, samozrejme, 

pod dozorom záchrannej služby FALCK.

EPILÓG
„Takéto neformálne stretnutia s klient-

mi majú svoj význam. Práve tu si môžu 

na vlastnej koži vyskúšať, ako sa sprá-

va mercedes v teréne,“ opísal svoje poci-

ty vedúci predaja Motor-Car Prešov Ma-

rek Propper a ja som mu dal za pravdu.  

Keď však Ondrej Šintal – donedávna ve-

dúci servisu a popredajných služieb, v sú-

časnosti poverený vedením Motor-Car 

Prešov, doplnil jeho slová o vetu: „Via-

cerí návštevníci prejavili vážny záujem 

o rozšírenie svojho vozového parku prá-

ve o typ vozidla, na ktorom sa dnes vo-

zili - a aj preto je veľmi pravdepodobné, 

že Offroad winter show zopakujeme aj 

o rok,“ uvedomil som si jednu pomerne 

zásadnú vec. Buď si dovtedy dostatočne 

vyrysujem svoju komplikovane konfekč-

nú postavu, alebo si so sebou na cestu pri-

balím vlastnú stravu. Tretiu možnosť - že 

by som na Šariš o rok nešiel, som zavrhol 

hneď v jej zárodku... 
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P
okiaľ ste to zvládli, dovoľte, 

aby sme vás privítali vo švéd-

skom Laponsku, v oblasti 

Galtispoda, približne 10 km 

severozápadne od Arjeplogu 

– v exkluzívnom AMG Lodge, ktoré pri-

vítalo priaznivcov vozidiel značky Mer-

cedes-Benz na podujatí AMG Winter 

Sporting ADVANCED 2012. „Naša slo-
venská mercedesácka partia odlietala do 
švédskeho Arvidsjaur z Viedne. Odtiaľ 

sme sa presunuli až na úplný koniec sve-
ta - do nášho hotela. Teda hotela... AMG 
Lodge je exkluzívne päťhviezdičkové štý-
lové zariadenie na najvyššej úrovni, situ-
ované 720 m nad morom. Nakoniec - aj 
31 izieb, v ktorých, samozrejme, bývate 
po jednom - je zariadených veľmi vkusne 
a esteticky. Všade cítite vôňu dreva a tep-
lo prítomných kožušín. K tomu si musí-
te predstaviť služby na najvyššej úrovni,  
exkluzívnu reštauráciu, vínnu pivnicu, 

kúpele so saunou, jakuzzi, fi tness, útul-
nú krčmičku a konferenčné priestory. 
A za oknom rozprávkovú severskú kra-
jinu - kam sa len pozriete. Jednoducho 
- niečo neskutočné!“ takto opisuje mi-

lovník striebornej hviezdy a  gurmán ži-

vota – architekt Karol Kállay svoje poci-

ty z podujatia, na ktorom sa – spoločne 

so svojím synom Karolom ml., zúčast-

nil po prvý raz. Ako pokračuje: „Obaja 
so synom veľmi radi šoférujeme. Čo sme 

Chlapská 
záležitosť
Predstavte si rozsiahlu krajinu na severe Švédska - pod polárnym 
kruhom – ktorej dominuje sneh a ľad. A ešte teploty okolo -30 °C. 
Vlastne v  prípade, keď stojíte vonku, mimo tepla hotela či auta 
a máte pocit, akoby bolo ešte o dvadsať stupňov chladnejšie, keď 
sa vám chlad prehrýza cez oblečenie až ku kostiam, sa o teplote už 
ani hovoriť nedá... Text: Peter Škorňa / Foto: Karol Kállay



však v živote nezažili, bolo jazdenie v ex-
trémnych podmienkach snehu a ľadu, 
s vypnutým ESP systémom a špeciálny-
mi gumami s kovovými hrotmi. Pokiaľ 
to človek neprežije na vlastnej koži, je 
len ťažko predstaviteľné, ako vami ria-
dené AMG s 8-valcovým motorom V8-
-Biturbo a 600 koňmi pod kapotou vybe-
rá šmykom - pri maximálnych otáčkach 
- zákrutu na zasneženej ceste. Bola to fas-
cinácia, neopísateľná zábava, na ktorú 
sa nedá zabudnúť.“ Ako ho doplnil jeho 

syn, v živote sa toľko nenadriftoval ako 

počas štyroch dní strávených pod polár-

nym kruhom. Priznal, že práve tu si nie-

len zdokonalil svoje vodičské zručnos-

ti, ale získal o autách aj mnoho dovtedy 

neznámych informácií. Či už išlo o bez-

pečnosť jazdy, jej dynamiku, či to, ako je 

potrebné reagovať v kritickom okamihu 

hroziacej kolízii. A to bez toho, aby pred-

tým absolvovali nejaké špeciálne škole-

nie jazdy v extrémnych podmienkach. 

„Priamo na mieste sú profesionálni in-
štruktori AMG Driving Academy, ktorí 
vás či už pred jazdením, alebo priamo na 

trati počas jazdy naučia všetko, čo potre-
bujete vedieť, aby ste nakoniec na štvr-
tý deň zvládli celú trasu bez problémov,“ 
poznamenal Karol Kállay ml. a pokračo-

val: „Celé je to o tom, že musíte mať ra-
dosť z jazdenia. Chuť a vôľu sa naučiť 
nové veci a nebáť sa zvládnuť šmyk na 
ľade jazera či zasneženej ceste. O nič iné 
nejde. V tom horšom prípade skončíte 
v snehovom záveji...“ Obaja Kállayovci 

si vyskúšali jazdy na AMG mercedesoch 

triedy E, C Coupé a G. Teda na samých 

výkonných a spoľahlivých vozidlách. Od 
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večerných jázd prvého dňa až po súťažné 

preteky dňa posledného. Nakoniec, na to 

tam išli – aby si zajazdili tak ako nikdy 

predtým. Aby zažili strhujúci adrenalíno-

vý pocit, pri ktorom sa vodič v šmyku pri 

plnej rýchlosti pozerá na svet z bočného 

okna vozidla. Aby si overili nielen svoje 

maximá, ale aj maximá vozidiel, ktoré sú 

v tom okamihu len pod ich kontrolou. 

Štyri dni na severe Švédska boli 

okrem jazdenia a získavania čo najmen-

šieho počtu trestných bodov do súťaží 

zručnosti a rýchlosti, venované aj rôz-

nym vedomostným kvízom či tímovým 

športovým súťažiam. Čerešničkou na 

torte bola podľa obidvoch Kállayovcov 

vyše poldruhahodinová jazda na snež-

ných skútroch lesom pri vonkajšej tep-

lote takmer -30 °C. „Pobyt pod polár-
nym kruhom bol jedným neskutočným 
a fascinujúcim pocitom, ktorý inde ne-
zažijete. Štyri dni prežívate magickú 
symbiózu fascinujúceho prostredia a ne-
skutočného výkonu vozidla. Pôvodne 
som mal obavu, čo tam v tej zime bu-
dem robiť. Dnes viem, že tie štyri dni 

v Laponsku sú neporovnateľne lepšie 
než týždeň či dva pri mori v Chorvát-
sku. Úplne som si ,vyčistil hlavu

,
 a zrov-

nal svoje myšlienky. Jednoducho - je to 
chlapská záležitosť, pánska zábava, také 
splnené chlapčenské huncútstvo a sen,“ 

poznamenal Karol Kállay a dodal, že už 

teraz sú so synom rozhodnutí ísť budúci 

rok na sever opäť. 

Viac informácií: www.mercedes-benz.

sk, amg-driving-academy@daimler.com, 

www.amg-lodge.se
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B
ardejov je známy unikátny-

mi historickými pamiatkami 

chránenými UNESCO i kú-

peľmi preslávenými vynika-

júcou liečivou vodou. Dob-

ré meno nielen tunajšieho regiónu tiež 

šíri - ako špeciálny prepravca už 17 ro-

kov úspešne napredujúca spoločnosť HU-

DOS. Kamióny s jej typickým označením 

a hviezdou v znaku poznajú nielen v štá-

toch Európskej únie, ale napríklad aj na 

Ukrajine, v Bielorusku, Rusku, či ďale-

kom Maroku...

Na tomto mieste sa zvyčajne najprv pý-

tame na fortieľ, vedúci k úspechu, a to sa-

motného šéfa fi rmy. Teraz sme pre zme-

nu zvolili obrátený postup. S otázkami, 

ako sú v spoločnosti HUDOS spokojní 

a vďaka čomu sa jej podľa nich darí, sme 

oslovili samotných kamionistov. 

„V spoločnosti HUDOS patrím zrej-

me medzi piatich najdlhšie jazdiacich šo-

férov, keďže som sem prišiel zo závodu 

ČSAD po tom, ako zanikol.“ Spomína 

Bardejovčan Milan Kostura. Ako ďalej 

priznáva, dostal už viacero ponúk ísť pra-

covať inam, aj od zahraničných doprav-

cov. Dobrí kamionisti sú totiž stále v kur-

ze. Opustiť HUDOS však nepomýšľa. 

Keďže z rozhovorov s kolegami pozná si-

Pavol Hudák: 
Starostlivosťou 

o kamionistov k úspechu
Zrekonštruované hlavné sídlo nákladnej cestnej prepravnej spoločnosti 
HUDOS (administratívne priestory, dispečingy i riadiace centrum, sklady, 
nové opravárenské stredisko,  čerpacia stanica a odstavné plochy, všetko 

na celkovej rozlohe 60-tisíc štvorcových metrov) sa nachádza 
na severovýchode Slovenska v meste Bardejov. Text a foto Peter Kresánek
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tuáciu aj v iných spoločnostiach. 

„Na Slovensku nie je veľa takých fi -

riem, kde by sa tak ako v spoločnosti 

HUDOS starali o svojich kamionistov. 

Som tu spokojný.“ Tvrdí ďalej Milan 

Kostura a vyratúva tunajšie prednosti: 

„Vozový park sa u nás stále obmieňa, ne-

máme staré autá, nie je problém ani s  ich 

údržbou, keďže tu funguje náš vlastný ser-

vis.“  Za jednu z najväčších výhod v tej-

to spoločnosti považuje Milan Kostura 

ústretovosť voči kamionistom: „Každý 

má možnosť zvoliť si tú kombináciu pra-

covných variantov, ktorá jemu a prípad-

ne i jeho rodine najviac vyhovuje. Sám 

patrím do skupiny štyroch vodičov, kto-

rí jazdia s tromi mercedesmi Actros.  

Na striedačku má každý z nás potom 

týždenné voľno. Aj vďaka takejto ústre-

tovosti voči pracovníkom sa fi rme darí 

a naše kamióny sú stále na cestách.“ 

Chváli Milan Kostura. Ako argument 

na potvrdenie svojich slov ukazuje na 

okolité vyprázdnené parkovacie plochy.

Viktor Vorek zo Sniny zasa upred-

nostnil možnosť obhospodarovať iba 

sám jeden ťahač Actros. Prejazdil s ním 

takmer celú Európu, najviac Švajčiar-

sko. S kolegom Kosturom vníma zhod-

ne, ako jeden z prejavov starostlivos-

Dobre vieme, čo naši 
klienti potrebujú, s akými 
problémami sa stretávajú. 
Vysvetľuje zakladateľ, 
konateľ a riaditeľ 
spoločnosti HUDOS 
a zároveň fi rmy Hudos 
service, Ing. Pavol Hudák, 
ktorý na mercedesy 
stavil najmä preto, lebo sa 
podľa skúseností takmer 
vôbec nekazia. 
Na fotografi i mu odovzdá-
va prvé dodané najnovšie 
Actrosy vedúci predaja 
úžitkových vozidiel 
Mercedes-Benz Slovakia 
Ing. Peter Ondriaš.

Od roku 1995 funguje 
v Bardejove ekologický 

Hudos service autorizo-
vaný najmä pre nákladné 

vozidlá (kategórie N2 
a N3) značky Mercedes-

-Benz. Ako informoval 
vedúci servisných 

služieb Ing. Viktor Havrilla, 
poskytujú komplexné 
popredajné a servisné 

služby, vrátane tých 
najnáročnejších opráv, 

keďže disponujú tiež 
vyrovnávacou 

stolicou.



rozhovor

56  HVIEZDY CIEST   01/2012

ti o kamionistov, tiež neustálu obmenu 

vozidlového parku hviezdnymi vozidla-

mi.  Obaja skúsení vodiči v súvislosti 

s tým vyzdvihujú napríklad účelnú ka-

bínu, ktorá je podľa nich pri vozidlách 

Actros pre posádku zo všetkých tá naj-

lepšia. Nielen čo do veľkosti priestoru, 

pohodlia, ale aj kvality lôžka či celkové-

ho vybavenia. 

„Slovo robí chlapa a slovo vo fi rme 

pána Hudáka platí,“ delí sa Viktor Vo-

rek o svoje ďalšie skúsenosti v tejto spo-

ločnosti. Ako ďalej vysvetľuje, osobitne 

si tu cení možnosť, že sa dá v práci do-

hodnúť. Tiež najmä to, že sa dodržia-

vajú pravidlá. Napríklad keď má mať 

voľno, tak ho aj dostane. Priznáva, že 

vo fi rme HUDOS ho zaiste motivuje aj 

možnosť solídnej výšky zárobku, ktorý 

zahrňuje aj odmeny za úspory nafty či 

za kladné hodnotenie prístupu k práci 

od dispečera. 

„Zvlášť dôležité pritom je, ako sa k vám 

v práci správajú nadriadení. Zatiaľ som 

nepoznal inú fi rmu, kde by bol voči pra-

covníkom uplatňovaný taký solídny ľud-

ský prístup.“ Uzatvára Viktor Vorek. 

Rozhovory s náhodne, pred 
jazdami oslovenými vodič-
mi potvrdili, HUDOS má zdra-
vé pracovné ovzdušie. Optimis-
tické bolo i odovzdávanie vo 
fi rme HUDOS prvých nových, 
z vyše pol stovky objednaných, 
vozidiel Mercedes-Benz Actros. 
O tom, že napriek skvelým vý-
sledkom nehľadí cez ružové 
okuliare, nás presvedčil zakla-
dateľ a riaditeľ spoločnosti 
HUDOS Ing. Pavol Hudák.

„Čarodejník, vševedko a rosnička, spô-

sobilý okrem iného predvídať a vyrie-

šiť všetky problémy na cestách, zápchy, 

nezjazdné úseky, či predpovedať náhle 

zmeny počasia. Taký by mal byť pre-

pravca, aby bol spôsobilý zabezpečiť fun-

govanie podľa predpisov, ktoré najnovšie 

vyžaduje európska legislatíva. Povolanie 

kamionistu je navyše podľa direktív EÚ 

jediné, pri ktorom sa v rozpore s príro-

dou a biologickými potrebami človeku 

určuje a diktuje: kedy je unavený a kedy 

odpočinutý.“ Približuje nám aktuálnu si-

tuáciu Ing. Pavol Hudák. Na dôkaz uka-

zuje príslušné nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES). 

Čítam a neúspešne sa snažím pocho-

piť príslušný, i pre mňa (ako absolven-

ta troch vysokoškolských štúdií), ťažko 

Oporou pre 
Ing. Pavla Hudáka je 
i v podnikaní manžel-
ka Zita (na fotografi i 
vo svojej pracovni). 
Ako inžinierka 
ekonómka má pod 
palcom nielen 
rodinné, ale tiež 
fi remné fi nancie.

Viktor Vorek vníma 
zhodne s kolegami 
kamionistami neustálu 
obmenu vozidlového 
parku hviezdnymi 
vozidlami ako dôležitý 
prejav starostlivosti 
o nich. 
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zrozumiteľný dokument. Predstavujem 

si, ako vodič dodržiava napríklad po-

čas týždenného výjazdu (a stihne pri-

tom v stanovenom čase doviezť náklad) 

predpísané lehoty a časy takzvanej: pre-

stávky, inej práce, odpočinku či denné-

ho odpočinku. Pritom napríklad doba 

pravidelného denného odpočinku je 

podľa uvedeného dokumentu akákoľ-

vek doba odpočinku trvajúca najme-

nej 11 hodín, ktorá sa prípadne môže 

čerpať v dvoch dobách, z ktorých prvá 

musí byť - atď... 

Za excelentným euroúnijným byro-

kratickým šimľom pritom vôbec neza-

ostávajú ani domáci aktéri. Pri príjaz-

de do sídla Hudosu sme si všimli, že pri 

hone na zlé kamióny bol tento najväč-

ší slovenský špeciálny prepravca v stred-

nej Európe s certifi kátmi ADR a SQAS 

poskytujúci služby i pre U.S. Steel Koši-

ce, dopravným značením prakticky od-

rezaný od svojich prístupových komu-

nikácií. Respektíve každý pohyb jeho 

vozidiel tu bol spoplatnený. Že dopra-

va kamiónmi tvorí tepny hospodárstva? 

Nuž a čo! Kamionistov predsa vždy 

bude menej ako bežných vo(li/di)čov. 

Klobúk dolu pred Ing. Pavlom Hu-

dákom, jeho kamionistami i celým pra-

covným tímom. Aj pred im podobným, 

ktorí dokážu i v takýchto podmienkach 

úspešne v podnikaní napredovať. Tiež 

vďaka tomu, že nezložili ruky do lona 

a vedia sa popasovať s problémami...

S oprávnenou hrdosťou nás na záver 

návštevy Ing. Pavol Hudák prevádzal 

cez dispečingy a riadiace centrum svo-

jej spoločnosti. Tie dokážu i v sťažených 

legislatívnych podmienkach zabezpečo-

vať chod fi rmy. Pritom on line komuni-

kovať s vodičmi a sledovať reálny pohyb 

vozidiel v mieste a čase. Nielen vďaka 

špičkovému personálnemu obsadeniu, 

ale i podľa vlastných skúseností vyvinu-

tému softvéru.   

Využívajte výhody, ktoré Vám prináša kreditná karta Mer-
cedesCard. Kreditná karta s trojcípou hviezdou je ur e-
ná pre každého majite a vozidla zna ky Mercedes-Benz. 
Vlastni  MercedesCard neznamená iba disponova alšími 
finan nými prostriedkami za omnoho výhodnejších pod-
mienok, ale aj celý rad doplnkových výhod a zliav. A na-
vyše rovnaké výhody môžu využíva  aj Vaši blízki - sta í
požiada  o vydanie dodatkových kariet MercedesCard.

Sta te sa držite om kreditnej karty MercedesCard a získaj-
te automaticky:

 Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované na 
Slovensku

Magazín vašej triedy – Hviezdy ciest
7 % z avu na dar ekové predmety Mercedes-Benz

 Bezplatný vstup do Mercedes-Benz múzea v Stutt-
garte

 V prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz v zahrani í
navýšenie úverového limitu 

 10 % z avu na krátkodobé zapoži anie vozidiel spo-
lo nosti Motor-Car Bratislava, s.r.o.

 Zvýhodnené ceny kurzov bezpe nej jazdy – škola 
šmyku.

V prvom roku využívate pritom kartu bez poplatkov!

V spolupráci s našimi domácimi aj zahrani nými
partnermi zah a karta aj celý systém alších
zliav - na ubytovanie, prenájmy áut, služby i
výrobky vybraných zna iek. Pre záujemcov je 
ku karte k dispozícii aj celoro né komplexné 
cestovné poistenie s možnos ou špeciálneho 

pripoistenia pre hrá ov golfu.

Podrobné informácie o výhodách MercedesCard vráta-
ne žiadosti o vydanie karty nájdete na našej stránke www.
mercedes-benz.sk/Mercedescard. Vaše prípadné otázky 
radi zodpovieme aj telefonicky na íslach: 02/4929 4418, 
0918/ 500 114.
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard

MercedesCard 
– pre Vás a Vašich blízkych

Na Slovensku nie je 
podľa Milana Kosturu 

veľa takých fi riem, 
kde by sa tak ako 

v spoločnosti HUDOS 
starali o svojich 

kamionistov. Preto je 
tu spokojný.
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Pohodová zábava
na úrovni

VIII. REPREZENTAČNÝ AEGON MERCEDES JAZDECKÝ PLES
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V
ďaka priestranným, dob-

re vybaveným a monu-

mentálne stvárneným 

priestorom a sálam, vý-

bornému odvzdušneniu, 

perfektnej obsluhe, či bezproblémové-

mu parkovaniu, to bolo určite ku pro-

spechu celého podujatia.

Ten správny cveng plesu navyše do-

dali: (žiariaca) moderátorka Kvetka 

Horváthová, speváci (romanticky me-

lancholická) Janka Kirschner a (neza-

meniteľný, pohotovo na divákov rea-

gujúci) Pavol Hammel, ako aj ďalšie 

Už tradične osvedčenú, pohodovú 
zábavu na úrovni, poskytol 
VIII. reprezentačný AEGON Mercedes 
jazdecký ples, ktorý tentoraz naopak 
netradične prichýlil bratislavský 
Double Tree hotel Hilton. 
Text a foto: Peter Kresánek

1 Silvia Lakatošová-Chovancová (Gucci)
2 Exkluzívne tanečné vystúpenia predviedli majstrovské slovenské páry.
3 Prvej cene v tombole od spoločnosti A briliant – súprave zo zlata a briliantov sa tešila Iveta Guľášová.
4 Slávka Kállayová (Roberto Cavalli) a Zuzana Botková (vlastná návrhárska dielňa)

1

2

3 4
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vystupujúce hudobné skupiny Andan-

te Band a Starmania. Úchvatné kreácie 

na parkete zasa predviedli majstrov-

ské páry z tanečného klubu UNI-Dan-

ce, ktorých choreografi u stvárnil ume-

lecký vedúci klubu Mgr. Petr Horáček. 

Úvodný valčík so svojimi partnerkami 

odtancovali Andrej Glatz a Branislav 

Buštík. Nasledovali ich prítomní hos-

tia, z ktorých väčšina sa zabávala v prí-

jemnej atmosfére (i pri hudbe disk- 

džokeja) aj po polnoci. Zlatým (alebo 

správnejšie diamantovým) klincom ve-

čera bola tiež hodnotná tombola, kto-

rej prvou cenou bola súprava klenotov 

od spoločnosti A briliant.

VYBERANÉ JEDLÁ A NÁPOJE 
Kvalitné pohostenie reprezentova-

li vyberané jedlá a nápoje. Hostia ple-

su ochutnali aj výber najlepších talian-

skych syrov. Kto chcel, mohol si dať 

tiež anglický roast beef alebo restova-

né kuracie prsia, grilovaný fi let z loso-

sa. Nenechali sa zahanbiť ani  bryndzo-

vé pirohy. Vynikajúce boli i zákusky. 

V širokej ponuke osviežujúcich nápo-

jov kraľovala minerálka Lucka z loka-

lity, kde má na Slovensku žriedlo i pra-

menistá voda pre CocaColu. Nielen 

fajnšmekri si dávali aj lahodný Fraixe-

net i ďalšie vynikajúce nápoje, vrátane 

biovín spoločnosti ELESKO.

1 2
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V LETE OPÄŤ NA PRETEKY
Bola to super akcia! Aj takéto 

spontánne hodnotenia odzneli na 

tohtoročné vydarené jazdecké vyvr-

cholenie fašiangov v podobe VIII. 

reprezentačného AEGON Merce-

des jazdeckého plesu. Ďalšia kľúčo-

vá udalosť roka pritom nás priazniv-

cov a milovníkov jazdeckého športu 

a umenia ešte len čaká. Medzi vrchol-

né tohtoročné športovo-spoločenské 

podujatia jazdectva (vrátane sprie-

vodných akcií) budú určite patriť (vy-

nikajúcimi súťažiacimi obsadzova-

né a divákmi hojne navštevované) 

v poradí už 47. medzinárodné prete-

ky Mercedes Grand Prix CSIO-W*** 

Bratislava, ktoré sa tohto roku usku-

točnia výnimočne skôr ako obvykle, 

a to už od 19. do 22. júla 2012. Opäť 

v malebnom areáli, na výnimočnom 

trávnatom parkúre Slávie STU. 

3

4

5

1 Spieval aj Pavol Hammel.
2 Úvodný valčík zatancovali hostiteľské dvojice.
3 Ing. Branislav Buštík, predseda predstavenstva 
AEGON, d.s.s., a.s. s manželkou
4 Ani tentoraz ples spolu s manželkou nevynechal 
riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky 
Ing. Michal Horný, PhD.
5  Medzi najpočetnejšími hosťami plesu boli, pochopi-
teľne, najmä ľudia, ktorým sú kone najviac blízke, 
vrátane samotných jazdcov, chovateľov a ďalších 
priaznivcov. 
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Zážitkový hotel 
s atmosférou secesie
Secesiou dýchajúca atmosféra, decentný luxus a absolútne atrak-
tívna poloha priamo v historickom centre metropoly severozápad-
ného Slovenska – Žiliny, robí z boutique Hotela Dubná skala  
vyhľadávané miesto komfortného ubytovania, konferencií a ob-
chodných rokovaní či posedenia v pivničných priestoroch štýlovej 
reštaurácie. Text: Peter Škorňa  / Foto: archív Hotela Dubná skala
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K
ombinácia diskrétnos-

ti, komfortu, intimity 

priestoru, pokojnej atmo-

sféry a domáckej harmó-

nie sú atribúty, pre ktoré 

sa Hotel Dubná skala  stal vyhľadá-

vaným miestom najmä pre slovenských, 

ale aj zahraničných manažérov, cestu-

júcich do Žiliny, resp. prechádzajúcich 

cez ňu za pracovnými povinnosťami. 

Hosťom je k dispozícii vlastné dvojpod-

lažné parkovisko s 37 kamerovým sys-

témom monitorovanými a stráženými 

miestami. Vysoký štandard ubytovania 

v 37 izbách so 68 lôžkami zvýrazňujú 

nielen v interiéri hotela inštalované ob-

razy či koláže, ale tiež nenásilné decent-

né secesné prvky vložené do moderné-

ho interiéru. Okrem 6 jednolôžkových 

a 22 dvojlôžkových štandardných izieb 

je k dispozícii aj 6 dvojlôžkových izieb 

Executive a 3 apartmány (Green, Oran-

ge, Red). Vysoký štandard a fl exibili-

tu hotela potvrdzuje aj fakt, že je pria-

teľský k domácim zvieratám, disponuje 

fajčiarskymi i bezbariérovými izbami, 

prístelkami, ako aj detskou postieľkou.

BUSINESS A RELAX
Dobrú povesť a vysoké renomé si hotel 

získal aj pre svoje tri variabilné, na vy-

sokej úrovni technicky vybavené repre-

zentačné salóniky (Conference, Club, 

Cabinet) s kapacitou vyše sto miest, 

pričom v prípade záujmu je možné v 

priestoroch hotela vytvoriť atraktívny 

priestor s kapacitou až 200 miest. Tým-

to sa Hotel Dubná skala  stáva ide-

álnym miestom na organizovanie se-

minárov, kurzov, školení, obchodných 

a pracovných rokovaní, ale aj recepcií, 

banketov, osláv, rodinných posedení 

a iných spoločenských podujatí.

Regeneráciu síl svojim klientom po-

skytuje intímne a najmä diskrétne Re-

lax centrum, ponúkajúce nielen pohyb, 

ale aj relax v jacuzzi, fínskej saune, 

hydromasážnej sprche, či pri rôznych 

druhoch masáží, vrátane exkluzívnych 

kozmetických procedúr značky Sothys.

ZÁŽITKOVÁ GASTRONÓMIA
Špičková, v širokom okolí známa a re-

nomovanými porotcami a prestížny-

mi cenami ocenená hotelová kuchyňa 

kladie dôraz na zážitkovú gastronómiu 

a potraviny najvyššej kvality. Hotel si 

na prípravu jedál pestuje vlastné bylin-

ky, (akými sú mäta, medovka, bazalka, 

tymian, koriander, šalvia, rozmarín, či 

citrónová tráva), ktoré jedlám a niekto-

rým nápojom dodávajú neopakovateľ-

nú chuť a čerstvosť. Punc kvality zabez-

pečujú tiež ručne pripravované pravé 

domáce cestoviny, domáci chlieb, roz-

manité čerstvé mäso, čerstvé ryby, pra-

vé „liate“ talianske rizoto, lahodné do-

máce dezerty, svieže sezónne polievky, 

bezlepkové jedlá a jedlá bez alergénov, 

ktoré sú súčasťou jedálneho lístka. 

Viac informácií na: www.hoteldub-

naskala.sk

1 Štýlová 
kaviareň

2 Apartmán 
Green

3 Relax 
centrum

4 Pôsobivá 
reštaurácia

4

3

2

1



štýl

64  HVIEZDY CIEST   01/2012

Gotický Spiš II.
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N
ajkrajší pohľad na Le-

voču sa naskytne po vý-

jazde na kopec, cestou 

smerom z Popradu. Až 

tu si pri pohľade na ňu 

naplno uvedomíte jej stredovekú ma-

jestátnosť, pevne opásanú reťazou hra-

dieb, na ktoré sa z vrchu Mariánskej 

hory uprene pozerá Bazilika Navštíve-

nia Panny Márie...  

LEVOČA
Levoča sa do histórie neodmysliteľ-

ne zapísala viacerými postavami. Či 

to už bol rezbár Majster Pavol, Jú-

lia Korponayová, šľachtičná, známa 

aj ako Levočská biela pani, alebo dva-

ja súčasní komunálni kohúti – praví 

či nepraví primátori Vilkovský s Ma-

jerským, pre ktorých takmer vražed-

ný vzájomný politický boj sa posledné 

voľby na post levočského richtára mu-

seli aj za asistencie Ústavného súdu 

opakovať až na trikrát... 

Napriek tomu je fascinujúca predo-

všetkým svojou jedinečnou atmosfé-

rou. Toto stredoveké slobodné kráľov-

ské mesto a dnes mestská pamiatková 

rezervácia, v roku 2009 zapísaná do 

Zoznamu svetového kultúrneho a prí-

rodného dedičstva UNESCO, predsta-

vuje vzácny, ucelený súbor význam-

ných kultúrno-historických pamiatok. 

Tie sú ohraničené pomerne zachova-

lými 2,5 km mohutnými dlhými mest-

skými hradbami v tvare obdĺžnika 

(z pôvodných 15 bášt a veží  zostalo  

dodnes šesť, z toho tri brány: Košická, 

Poľská a Menhardská). V ich vnút-

ri sa nachádza nielen obrovské stre-

doveké Námestie Majstra Pavla (pat-

riace k najväčším námestiam tohto 

typu v Európe) obklopené renesančný-

mi domami, renesančná radnica, ďal-

šie dva vzácne kostoly s barokovým in-

teriérom, klasicistické budovy, župný 

dom a evanjelický kostol, ale aj ďalších 

339 kultúrnych pamiatok a 2 národné 

kultúrne pamiatky. Za pozornosť stojí 

napr. historická Klietka hanby - pochá-

dzajúca zo 16. storočia, umiestnená pri 

radnici. V nej verejne pranierovali nie-

len podvodníkov a zlodejov, ale aj voči 

pravidlám sa previnilé dievčatá a ženy. 

A hoci časy stredoveku sú už za nami, 

práve ona je vhodnou inšpiráciou 

a alternatívou pre náhradu jednej zo 

sôch majstra Kulicha na bratislavskom 

Hradnom kopci... :) Neprehliadnuteľná 

je aj pôvodne gotická Levočská radni-

ca s arkádami z roku 1615, s renesanč-

Slovensko je bohaté na fascinujúce 
a nenapodobiteľné prírodné a historické 
zákutia. V nasledujúcich riadkoch 
pokračujeme v predstavovaní dolného 
Spiša, hornatého kraja plného prírodných 
krás, tradícií, stredovekej histórie a gotickej 
architektúry... Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, 

Bohumil Šálek, Karol Malocký, Jolana Bencúrová, INT, IIS 
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ODPORÚČAME

Slovenský „Vatikán“ -  Spišská Kapitula
Spišská Kapitula – unikátne opevnené cirkevné mestečko s jednou hlavnou ulicou a dvoma vstupnými bránami, nachádzajúce sa na východnom svahu 

Martinského kopca, je od roku 1948 mestskou časťou Spišského Podhradia. Práve tu je už od roku 1776 situované administratívne cirkevné sídlo spišského 

biskupstva. Zároveň je mestskou pamiatkovou rezerváciou, pretože sa v ňom nachádza aj niekoľko vzácnych historických objektov slúžiacich na vykonávanie 

duchovných a administratívnych funkcií. História Spišskej Kapituly siaha až do 12. storočia, pričom jej najvýraznejšou dominantou je dvojvežová neskororomán-

ska trojloďová stavba z prvej polovice 13. storočia - Katedrála sv. Martina. V roku 2003 boli v katedrále uložené telesné pozostatky biskupa Jána Vojtaššáka. 

Katedrála sv. Martina je zapísaná od  roku 1993 aj v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Medzi ďalšie dominanty „slovenského 

Vatikánu“ patrí aj Biskupský palác či tzv. Hodinová veža z roku 1739. 



nou vežou a manzardami v štýle talian-

skej renesancie.  Neďaleko nej smerom 

na juh námestia zaujme svojou ob-

rovskou kopulou v klasicistickom štý-

le evanjelický kostol postavený v tvare 

gréckeho kríža. Čarom histórie dýcha 

aj zreštaurovaný Thurzov dom - s vý-

raznou renesančnou sgrafi tovou fasá-

dou a štítkovou atikou, či dom Majstra 

Pavla. Najcennejšou architektonickou 

pamiatkou je nepochybne gotický Kos-

tol sv. Jakuba zo 14. storočia. V ňom 

sa totiž nachádza aj hlavný oltár z lipo-

vého dreva vyrobený neskorogotickým 

rezbárom Majstrom Pavlom z Levoče, 

ktorý je výškou 18,62 m najvyšším go-

tickým oltárom na svete.

MARIÁNSKA HORA
Viditeľnou dominantou Levoče je aj 

neogotická Bazilika Navštívenia Pan-

ny Márie na Mariánskej hore. Práve tu 

sa koná každoročne 2. júla jedna z naj-

starších a najvýznamnejších pútí na 

Slovensku. Prvá kaplnka bola na 

Mariánskej hore postavená už v roku 

1241. V súčasnosti je jedným z naj-

významnejších celoslovenských pút-

nických miest, čo potvrdzuje aj fakt, že  

3. júla roku 1995 sa tu za prítomnos-

ti pápeža Jána Pavla II. (ktorý povýšil 

v roku 1984 kostol na menšiu baziliku) 

konala púť, ktorej sa zúčastnilo vyše 

700 000 veriacich! 

SPIŠSKONOVOVESKÉ NAJ...
Tak ako sa ide do posmrtného Raja 

cez Očistec, tak je vstupnou bránou 

do toho nášho - Slovenského raja, ma-

lebná Spišská Nová Ves, chránená od 

okolitého sveta valom či skôr prsten-

com architektonicky rázovitých sa-

telitných osád, akými sú napr. Rud-

ňany, Vilčurňa, Podskala, Hájik či 

Letanovský Mlyn. ,,Zipser Neuen-

dorf“ každého svojho návštevníka za-

ujme predovšetkým troma dominan-

tami - rímskokatolíckym gotickým 

Kostolom Nanebovzatia Panny Má-

rie na Radničnom námestí - s najvyš-

šou neogotickou kostolnou vežou na 

Slovensku (vysokou až 87 m), archi-

tektonicky zaujímavou secesnou stav-

bou Reduty a nakoniec – čo by človek 

v týchto končinách čakal najmenej – 

zoologickou záhradou. Tá je nielen 

najmladšou zoo na Slovensku, ale do-

volím si úprimne a neobjektívne tvr-

diť, že aj najnezaujímavejšou...

PO REBRÍKOCH DO RAJA
Podobne ako sa zvedavý Jack v známej 

rozprávke vyšplhá po zázračnej fazuľo-

vej byli až nad oblaky do zázračnej kra-

jiny, v ktorej vládne krutý obor vlastnia-
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ZAUJÍMAVÉ LINKY
dieceza.kapitula.sk,   studium.kapitula.sk,   www.slovenskyraj.sk,   

spisskyhrad.com/spisska-kapitula,   rkc.levoca.sk/foto.html,   www.slovensky-raj.sk,   

www.slovenskyraj.eu,   mikroregion.slovensky-raj.sk,   sprava.slovensky-raj.sk,   

www.levoca.sk,   www.slovenskyraj.sk/vylety/levoca/levoca.html,   

www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/dobsinska-ladova/,

1. Secesná budova Reduty v Spišskej Novej Vsi.
2. Hodinová veža z roku 1739 zo Spišskej Kapituly.

3. Neogotická veža rimskokatolíckeho 
gotického Kostola Nanebovzatia Panny Márie.

1

2

2
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ci zázračnú hus znášajúcu zlaté vajcia, 

chodia kvôli šplhaniu sa ľudia do Národ-

ného parku Slovenský raj. Akurát sa na-

miesto po fazuľovej byli šplhajú pomo-

cou reťazí po rebríkoch ponad rokliny 

a vodopády a namiesto ku krutému ob-

rovi sa snažia dostať čím ďalej - od našej 

krutej karpatskej reality. Slovenský raj je 

svojimi výnimočnými prírodnými krása-

mi jedným z najkrajších národných par-

kov v strednej Európe. Vedie cezeň asi 

300 km turistických chodníkov. Azda naj-

vyhľadávanejším a najnavštevovanejším 

miestom Slovenského raja je Tomášov-

ský výhľad a Kláštorisko - so zvyškami 

kartuziánskeho kláštora zo 14. storočia. 

Pre množstvo jedinečných a krásnych 

kaňonov, tiesňav, roklín a dolín, ale aj 

náhorných plošín, vodopádov a jaskýň, 

je Národný park Slovenský raj navštevo-

vaný turistami (a bohužiaľ aj likvidačný-

mi nájazdmi tlúp zlodejov dreva z okoli-

tých osád) celoročne.

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Na juhozápadnom okraji Slovenské-

ho raja, v Spišsko-gemerskom krase 

sa v nadmorskej výške 969 m a 130 m 

nad dnom doliny Hnilca nachádza jed-

na z najvýznamnejších ľadových jas-

kýň na svete - Dobšinská ľadová jas-

kyňa. Pre svoj význam a krásu  bola 

v roku 2000 zaradená do svetové-

ho prírodného dedičstva UNESCO. 

K jaskyni vedie asi polhodinová ces-

ta po náučnom chodníku, pričom od-

menou najmä v horúcich letných dňoch 

je predstava schladenia sa, keďže počas 

515-metrovej prehliadky jaskyne sa tep-

loty pohybujú od -3,9 až do +3,5 °C... 

To v hojnom počte využívali celoročne 

až do roku 1946 amatérski priaznivci 

verejného korčuľovania. A nielen oni. 

V 50-tych rokoch v nej trénoval aj zná-

my a úspešný československý krasokor-

čuliar Karol Divín... 

Najbližší autorizovaní zmluvní 
predajcovia Mercedes-Benz
Levoča – Poprad

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°

Levoča - Prešov

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°



E
bike dosahuje rýchlosť až 

45 km/h a ponúka ešte viac 

zábavy z jazdy bez emi-

sií po meste a v teréne. Dy-

namický charakter zvýraz-

ňujú rám a vidlica, zhotovené v matnej 

čiernej, pričom dielce ako upínadlá osi 

kolesa, pedále a brzdové strmene sú ze-

lené eloxované, čím vytvárajú vzájom-

ný silný kontrast. Sedlo a rukoväte majú 

zelený kožený poťah. Na prednom kole-

se bol použitý štvorpiestový brzdový sys-

tém. Matné čierne štvorlúčové kolesá 

boli vyrobené z karbónu. Medzi ďalšie 

dielce, ktorými sa smart BRABUS ebike 

líši od bežného ebiku od smartu, patria 

pneu- matiky Sport Contact, kľuky a pe-

dále s optimalizovanou hmotnosťou, 

ako aj karbónový držiak sedla. Elek-

tromotor s výkonom 500 wattov má až 

dvojnásobný výkon oproti štandardnej 

verzii smart ebike, pričom hmotnosť 

ebiku klesla o vyše desať percent. Množ-

stvo výkonu, ktorým elektromotor pod-

porí silu svalov, si jazdec nastavuje po-

mocou plynu v otočnej rukoväti. Podľa 

potreby sa dajú vyvolať štyri stupne vý-

konu, štvrtý a najsilnejší výkon sa stará 

o maximálny ťah. Ebike značky smart si 

bude možné objednať už od konca aprí-

la, pričom sériová verzia smart BRA-

BUS ebike bude dostupná u predajcov 

až koncom roku 2012. 

Elegán
Príbeh úspechu na dvoch kolesách pokračuje – „elektrický bicykel“ 
BRABUS ebike predstavuje, ako má vyzerať cnosť, štýl, výkon 
a exkluzivita na dvoch kolesách. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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A
j koruny najvyšších stro-

mov sú olizované pá-

livými plameňmi. Ho-

rúca pohroma sa stále 

približuje a husté mod-

rosivé mračná dymu nútia ku kašľu. 

Strach a paniku obyvateľov však ukon-

čí zdvíhajúci sa vietor, ktorý odoženie 

požierajúce plamene na pusté miesto, 

kde pomaly hasnú. Keď ranné sln-

ko zalieva krajinu, vidno len stúpajú-

ci dym a čiernu spúšť popola. Ale čo 

je to za okúzľujúcu vôňu, ktorá preni-

ká cez známy zápach spálených listov 

a dreva? Zvedavci vybiehajú ešte do 

Pili ste už 
dobrú kávu?
Zo skromných obydlí abesínskej osady možno túto noc sledovať 
neobvyklý úkaz. Na blízkom úbočí sa stále rozširuje mihotavý červenožltý 
pás. Valiace sa kúdoly dymu postupne zahaľujúce dedinku prezrádzajú 
pravdu o tomto úkaze – je to lesný požiar,  ktorý zachvacuje nízky porast, 
kry i stromy...  Text: Ing. Jaroslav Útly, generálny riaditeľ ATC-JR / Foto: ATC-JR

Časť piata: 
V ZAJATÍ OHŇA



 HVIEZDY CIEST   01/2012 71

nevychladnutého spáleniska a hľada-

jú zdroj vône. Po nejakom čase ho na-

ozaj nachádzajú – sú to ohorené boha-

to zarodené kávovníky. Ľudia zberajú 

červené plody a sami ich priklada-

jú k ohňu. Vôňa, čo sa z nich uvoľňu-

je, ich priam núti pripravovať z upeče-

ných zŕn skvelé nápoje... Takto nejako 

znejú legendy o tom, ako ľudia objavili 

praženie kávy.  

V predchádzajúcich dieloch sme 

už opísali naozaj dlhú cestu kávového 

zrna. Veď od momentu, čo bol na krí-

ku biely kvet, cez zber červených plo-

dov, ich spracovanie, sušenie a triede-

nie zŕn až po distribúciu zelenej kávy 

uplynul viac ako jeden rok. Teraz sa 

ocitáme pri procese, ktorý najvýraznej-

šie zasiahne do fi nálnej chute nápoja, 

a tým je praženie kávy. 

PROCES PRAŽENIA
Ide o tepelný a veľmi aromatický pro-

ces, pri ktorom sa zelená káva premení 

na chutný a voňavý produkt. Samotné 

kávové zrnko prekoná výrazné fyzikál-

ne a chemické zmeny, ktoré sa v procese 

praženia snažíme kontrolovať a dosiah-

nuť tak požadovaný výsledok. Vzhľa-

dom na rôzne odrody a veľkosť kávy, ako 

i rozmanitosť pražiaceho cyklu, kto-

rý sa dá ovplyvňovať napríklad jeho 

dĺžkou, priebehom teploty, rýchlos-

ťou miešania, vlhkosťou, môžeme po-

kojne povedať, že je to umenie i veda 

súčasne. 

Na praženie kávy sa dnes používa-

jú moderné počítačom riadené pražiar-

ne. Sú tvorené zásobníkom na zelenú 

kávu, vyhrievaným bubnom, kde dôj-

de k samotnému tepelnému spraco-

vaniu a chladiacou nádobou. Kávové 

zrná pri pražení môže zahrievať horúci 

vzduch alebo kontaktné či sálavé tep-

lo zo stien vyhrievaného bubna a popri 

tom musia byť neustále premiešavané 

kvôli rovnomernosti upraženia. 

Praženie si však môžete vyskúšať aj 

bez pražiarne – napríklad doma na 

panvici, keď budete miešať kávu oby-

čajnou vareškou. Naozaj nežartujem! 

Pri mojej prvej návšteve kávovej far-

my ma tiež ponúkli kávou čerstvo 

upraženou v panvici nad otvoreným 

ohňom. Ak sa však obávate takých-

to kulinárskych pokusov, ale chceli 

by ste si doma kávu upražiť, tak dnes 

sú v ponuke niektorých špecializova-

ných predajní či internetových obcho-

dov elektrické pražiarne kávy na do-

máce využitie. Tieto pražiarne už majú 

aj čiastočné možnosti regulácie teplo-

ty, času či predprogramované pražiace 

profi ly líšiace sa podľa toho, akú kávu 

budete pražiť, či ako si ju následne bu-

dete pripravovať.  

TAJOMSTVÁ PRAŽIČA
Aj keď je praženie každého druhu 

Chladenie kávy

Stanovenie stupňa 
praženia pomocou 

normovaných 
farebných terčíkov

Zelená káva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Riziko horenia
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kávy výnimočné a z určitej časti patrí 

do oblasti tajomstva pražiča, tak vše-

obecne platí, že kávové zrnká býva-

jú  vystavené teplotám 180 - 220 ºC 

počas 5 - 20 minút. Počas tohto proce-

su stratia až pätinu svojej hmotnosti 

a na objeme naberú niekedy až 100 %. 

Ku zväčšeniu objemu dochádza pri pr-

vom prasknutí (fi rst crack), ktoré je po-

dobné tomu, keď si doma v mikrovln-

nej rúre pripravujete popcorn. Nejaký 

čas po prvom prasknutí dochádza aj 

k druhému prasknutiu (second crack), 

ktoré je tichšie, rýchlejšie a sprevádza-

né viditeľným vylúčením olejov na po-

vrch zrna. Ak by ste kávu nechali pra-

žiť aj ďalej po tomto prasknutí, tak 

dochádza k jej vzplanutiu a zhoreniu.    

Farba zrniek sa pri pražení mení zo 

zelenkavej do svetlohnedej a cez ďal-

šie odtiene hnedej až po čiernu. A prá-

ve farba je jedným z najdôležitejších 

parametrov na kontrolu stupňa pra-

ženia, ktoré veľmi výrazne ovplyvňu-

je konečnú chuť a arómu kávy. Preto 

ju pražiči vždy pozorne skúmali. Dnes 

sa na kontrolu farebného odtieňa vyu-

žívajú presné optické prístroje. Aj ob-

jednávku kávy do pražiarne sprevádza 

nielen údaj o cene, množstve a druhu 

kávy, ale aj presne zadefi novaná far-

ba upraženej kávy napríklad v stupni-

ci Agtron.

Zo zložitých chemických zmien 

v pražených zrnkách, kde najdôleži-

tejšími tepelne reaktívnymi zložka-

mi sú sacharidy, kyseliny, dusíkaté 

bázy a, samozrejme, aj celulóza tvoria-

ca vlákna bunkovej steny, spomeniem 

len karamelizáciu cukrov. Tá sa začína 

v zrne pri teplote okolo 160 °C a má 

výrazný vplyv na sladkosť či horkosť 

nápoja, ako i na jeho výslednú farbu. 

PROCES STARNUTIA
Ihneď po dokončení praženia musíme 

kávu schladiť, aby sme zastavili proces 

praženia prebiehajúci vnútri horúcich 

zŕn. Chladenie môžeme vykonať vod-

nou sprchou – spôsob používaný pri 

priemyselnom veľkospracovaní kávy, 

ktorý zaručuje rýchle ochladenie, ale 

zároveň podporí opätovnú hydratáciu 

vysušených zrniek, alebo vzduchom, 

ktoré sa používa najmä pri exkluzív-

nych kávach a malosériovej výrobe. 

Čím menej vody upražená zrnková 

káva obsahuje, tým pomalšie v nej pre-

bieha proces starnutia. 

Každý odtieň farby zodpovedá od-

lišnej chuti a aróme. Preto uvádzam 

stručný popis základných stupňov pra-

ženia, podľa ktorých sa môžete orien-

tovať pri nákupe kávy. Stupeň praženia 

by mal byť uvedený na obale alebo by 

ste sa ho mali dozvedieť od predajcu. 

Na záver ešte jedna zaujíma-
vosť z oblasti praženia. V Španiel-

sku a Portugalsku sa bežne môžete 

stretnúť s kávou pod názvom „tor-

refacto“. Táto káva je pražená s pri-

daním cukru (legálne až 15 %), kto-

rý vlastne v pražiacom procese zrná 

obalí karamelom a dodá im výrazne 

horkú príchuť a tmavšiu farbu. Väč-

šina odborníkov a znalcov kávy ju  ne-

odporúča a hovorí o „znehodnotení“ 

kávy cukrom, ale možno bude dobré, 

ak si vytvoríte vlastný názor a takto 

upraženú kávu ochutnáte. 

Meranie stupňa 
praženia

Zásobníky zelenej kávy nad 
pražiarňou

Upražená káva

Vysypanie 
kávy 

z bubna 
pražičky po 

upražení
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S
 blížiacou sa hlavnou mo-

toristickou sezónou nemož-

no zabúdať na to, že tak ako 

po ospalej zime doprajeme 

nášmu organizmu na zlepše-

nie jeho kondície dôkladnú detoxikač-

nú kúru, mali by sme venovať patričnú 

pozornosť aj vozidlu. „Dôkladná servis-
ná prehliadka v autorizovanom servise 
- garantujúca určité výrobcom stanove-
né postupy kontroly - zabezpečí pod-
robnú diagnostiku vozidla, čím jeho 
majiteľovi preventívne vylúčime rizi-
ko možnosti skrytých porúch. Tie sa 
nemusia prejaviť hneď, ale až neskôr. 
Zdvihnúť automobil a zbežne ho vizu-
álne skontrolovať, dokáže aj laik kde-
si doma v garáži. Skryté možné poru-
chy však nezistí,“ argumentuje Peter 

Ostrochovský a pokračuje: „Pri servis-
nej prehliadke dôkladne kontrolujeme 
podvozok, tlmiče, brzdové obloženie 
a, samozrejme, samotnú geometriu ko-

lies. Po zime dochádza k častému vib-
rovaniu volantu či problémom s pruže-
ním a odskakovaním kolies. To nesie 
so sebou nielen zvýšenú spotrebu pa-
liva, ale predovšetkým zvýšené riziko 
bezpečnosti a možnej kolízie vozidla.“ 

Pozornosť by sa podľa neho mala vo 

zvýšenej miere venovať aj kontrole vý-

fukovej sústavy. Podobne ako podvo-

zok, dostáva počas zimy poriadne za-

brať aj karoséria vozidla. Tu je okrem 

dôkladného umytia vozidla a tiež aj vy-

tepovania interiérov – najmä podlaho-

vých kobercov, dôležitá najmä kontro-

la laku, následné prelakovanie častí, 

pri ktorých došlo k poškodeniu anti-

koróznej ochrany - vplyvom zimného 

posypu a nakoniec - konzervácia laku 

kvalitným voskom alebo aktívnou pe-

nou. Tá dokáže zregenerovať lak vo-

zidla vystaveného v zime extrémom 

počasia, ktoré sa často podpisuje aj na 

zníženej kvalite gumičiek stieračov, 

ktoré sa odporúča na jar vymeniť za 

nové. Nakoniec nemožno zabúdať ani 

na pneumatiky. „Zimná pneumatika 
sa v teplejších dňoch správa inak – jej 
zmes sa pôsobením slnka stáva mäk-
šou, jazdné vlastnosti auta sa zhoršujú, 
a tak dochádza k výraznejšiemu opot-
rebovaniu zimnej pneumatiky. Aj pre-
to odporúčame pri výmene pneumatík 
meniť celú sadu zimných pneumatík 
za letné, keďže nedochádza k poško-
dzovaniu vnútorných kordov – výstu-
že samotnej pneumatiky. Tá tak má 
dlhšiu životnosť a väčšiu bezpečnosť,“ 

uviedol na záver Peter Ostrochovský 

a dodal, že autorizované servisy značky 

Mercedes-Benz ponúkajú svojim klien-

tom aj uskladnenie pneumatík, ktoré 

predtým precízne skontrolujú, ošetria 

a zakonzervujú.

Viac informácií o možnostiach využi-

tia servisných služieb a pod. na adrese: 

www.mercedes-benz.sk 

Jarná očista zimou 
„vyčerpaného“ vozidla
Zimné mesiace sú už defi nitívne za nami, začína sa jar a s ňou aj 
viaceré nevyhnutné povinnosti majiteľov motorových vozidiel. 
Aké to sú a na čo by sme nemali v žiadnom prípade zabudnúť, 
vám poradí  Peter Ostrochovský, vedúci servisu Motor-Car AC, a.s., 
v Žiline... Text a foto: Peter Škorňa
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BANGKOK 
– Benátky
Východu

Dôvodov, prečo navštíviť Bangkok, je hneď 
niekoľko. Buď sa tak príšerne nudíte a ste sám,

že si počas desaťhodinového letu 
v pohodlí koženého polohovateľného 

kresla prvej triedy, obskakovaný 
ústretovým personálom, aspoň 

nejako zmysluplne vyplníte 
svoj voľný čas... Text a foto: Peter Škorňa
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Do 
metropoly juho-

východnej Ázie 

sa chodí aj pra-

covne za bizni-

som, súkromne 

na nákupy (najmä v prípade, že vás už 

Paríž a Miláno či výpredaje v New Yor-

ku a Londýne omrzeli), za historickými 

pamiatkami, a v neposlednom rade za 

láskou. Okrem toho je z Bangkoku všade 

blízko – či už do kláštorov na severe, na 

ostrovy na juhu, na Srí Lanku, do Indie, 

do Číny, na vrcholky Himalájí, a v ko-

nečnom dôsledku – v romantickom opo-

jení pri troche osobnej nepozornosti či 

hazardovaní so šťastím a osudom – aj na 

infekčné a virologické oddelenie...

ŽIVOT OKOLO RIEKY
Bangkok je dvanásťmiliónová prosperu-

júca metropola s nepretržite pulzujúcim 

životom, z ktorého dôležitá časť sa odo-

hráva na rieke Chao Phraya a jej oko-

lí. Práve rieka pretekajúca cez hlavné 

mesto je tým, čo určuje súčasnú moder-

nú tvár Bangkoku. Okolo nej sa nielen 

deje biznis, ale sa týčia aj najvýznamnej-

šie a najprestížnejšie hotely v meste, ako 

Shanghri-La +, Anantara Bang- 

kok , Hilton Millenium , Ho-

tel Peninsula , Four Seasons 

, Mandarin Oriental , či 

St. Regis . Vzhľadom na výraz-

ný dopravný ruch – po rieke a po súši, či 

rastúci počet obyvateľov, by sme mohli 

Bangkok zaradiť medzi najrušnejšie 

a najhlučnejšie metropoly sveta. Neplatí 

to však doslovne. Uprostred tohto virva-

ru života, hluku a zhonu, môžete objaviť 

pokojné a tiché zákutia, ktoré poskytujú 

predovšetkým počas horúcich a dusných 

dní kláštory. Tých je len v Bangkoku 

vyše tristo… Práve táto rozporuplnosť je 

pre metropolu Thajska príznačná – oázy 

pokoja kláštorov a parkov, striedajúce 



sa so smogom, hlukom a ruchom veľko-

mesta, luxusné hotely a štvrte susedia-

ce s takmer polorozpadajúcimi sa doma-

mi, či najmä prisťahovalcami obývanou 

betónovou džungľou, tradičná ázijská fi -

lozofi a štýlu života, vytláčaná kozmopo-

litným západným a najmä americkým 

konzumom a komerciou – to je nezma-

zateľný kontrast a zároveň kolorit Bang-

koku, Thajčanmi nazývaným aj Krung 

Thep – „mesto anjelov“. 

CESTA DO HLBÍN MESTA
Bangkok je aj rajom gurmánov, pričom 

miestne špeciality sa dajú vychutnávať 

priamo v niektorej z kuchýň, na rušných 

uliciach, alebo v obchodných domoch 

a tržniciach. A propos, tržnice – najzná-

mejším trhom trhov v Bangkoku je ví-

kendový trh Chatuchak s takmer 15 000 

stánkami. Pokiaľ vám atmosféra trhu prí-

liš „nevonia“, vyberte sa do centra náku-

pov v štvrti Siam a do niektorého z ná-

kupných centier ako MBK Center, Siam 

Discovery Center alebo Siam Paragon. 

Neboli by sme v Bangkoku, keby sme 

nespomenuli nočný život. Ten vytvá-

ra fascinujúcu atmosféru a pôvab, vďa-

ka čomu sa stal aj jediným cieľom ciest 

mnohých zahraničných turistov, kto-

rí navštevujú predovšetkým štvrť oko-

lo Thanon Silom, známu aj pod pome-

novaním Patpong. Tu môžete nájsť od 

malých pivných barov, kokteil barov na 
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strechách budov, nočných klubov a dis-

koték aj bary ponúkajúce rôzne variácie 

– miestami až akrobatických a krkolom-

ných erotických šou, v podaní mužov, 

žien, akože mužov, akože žien... Aj preto, 

keď vám niekto bude svätuškársky tvr-

diť, že ako milovník športu bol len v Pat-

pongu na pingpongu, neverte mu. :)

OČARUJÚCA HISTÓRIA
Najväčšou a najvýznamnejšou pamäti-

hodnosťou Bangkoku je komplex chrá-

mov a palácov. Dominujúcim je predo-

všetkým Grand Palace (Kráľovský palác) 

postavený v roku 1782, slúžiaci ako do-

mov thajského kráľa, najvyššieho súdu 

a administratívy vlády. Palác je výni-

močný svojou architektúrou a impozant-

ným dielom thajských remeselníkov. Vo 

Wat Phra Kaew – Chráme smaragdo-

vého Budhu je uložený posvätný sym-

bol budhizmu, asi 70 centimetrov vysoká 

soška Smaragdového Budhu v meditu-

júcej polohe, vytvorená z jedného kusa 

smaragdu. Ďalší chrám Wat Pho pre-

slávil impozantný a obrovský ležiaci po-

zlátený Budha dlhý 46 metrov, vysoký 

15 metrov s chodidlami veľkými 3 met-

re. Nemožno nespomenúť aj Wat Trai-

mit – chrám zlatého Budhu, s najväčšou 

sochou zlatého Budhu na svete (vážiacou 

5,5 tony a  vysokou 3 m). Na druhom 

brehu rieky – vo štvrti Thonburi  je po-

stavený Wat Arun – Chrám boha úsvi-

tu, ktorému dominuje 79 m vysoká veža 

s drobnými porcelánovými ornamentmi. 

EPILÓG
Bangkok je metropola, ktorá má svoju 

úchvatnú históriu, modernú súčasnosť 

a aj napriek nedávnym záplavám aj svo-

ju budúcnosť. Je to mesto, ktoré na roz-

diel od Neapola nestačí vidieť a umrieť, 

ale naopak – navštíviť a prežiť... 
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H
osťovanie tenoristu jeho formátu bolo o to výni-

močnejšie, že ide o komplexného hudobníka, ne-

konvenčného a inovatívneho speváka, dirigen-

ta, inteligentného herca a charizmatického človeka 

zároveň, ktorý dokáže nielen vnímať, ale aj inter-

pretovať hudbu v jej maximálnom a zároveň brilantnom predve-

dení. Nakoniec, potvrdili to aj dve beznádejne vypredané predsta-

venia, pre ktoré bolo charakteristické dlhé a emotívne standing 

ovation. Pokiaľ si kladiete otázku, čo má spoločné tento rodený Ar-

gentínčan žijúci v Madride so značkou Mercedes-Benz, odpoveď 

je pomerne jednoduchá. Po prvé mu počas jeho pobytu v Bratisla-

ve bola na presun po meste k dispozícii limuzína Mercedes-Benz 

S 500 a po druhé – podobne ako je Mercedes-Benz hviezdou me-

dzi automobilovými značkami, je José Cura hviezdou svetových 

operných pódií....

Mohli by ste pomenovať, čo robí z umelca hviezdu vašej veľ-
kosti? Ide len o umeleckú predispozíciu, alebo je potreb-
ný aj vrodený talent? Je to cieľavedomosť, rodinné zázemie, 
nekonečná drina, alebo za to človek vďačí len svojej pokore 
voči sebe samému a tomu, čo robí? 

Je to zložitý vzorec, o ktorom nemožno povedať, že je raz a na-

vždy daný a nikdy nezlyhá. Áno, ide o súhrn faktorov, akými sú 

rodina, ktorá je oporou aj vo chvíľach, keď sa nedarí, ide o ducha 

obetavosti, pripravenosť, chuť bojovať, správne a v pravý okamih 

zareagovať na výzvy osudu. Viete, šťastnému a úspešnému životu 

– aj tomu umeleckému – neprospieva sebaľútosť a vyhováranie sa 

na nedostatok možností a príležitostí. Pokiaľ chce človek prežiť ak-

José Cura:

ŽIJEME 
DELIKÁTNE 
ČASY

Slovenskému národnému divadlu sa 
podaril husársky kúsok – angažovalo 
v rámci svojho operného repertoáru 
na dve hosťovania vo Verdiho opere 
Otello stálicu svetových operných domov, 
jedného z najznámejších svetových 
tenoristov Josého Curu... Zhováral sa: Peter Škorňa 

/ Foto: Bohumil Šálek, Alena Klenková, Marián Peiger
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tívny život, musí si príležitosti vytvárať, 

musí ich vyhľadávať. Musí ísť životu na-

proti. To je aj môj prípad. Samozrejme, 

že dnes sa mi to „s plným žalúdkom“ ľah-

ko hovorí, ale verte mi, že ani ja som ho 

vždy nemal „plný“. Naopak. Aj v mojom 

živote boli chvíle, keď som musel tvrdo 

bojovať, obetovať sa. Keď som prežíval 

ťažké chvíle, ktoré mali v mojom prípade 

šťastný koniec. Našťastie. Pretože sa stáva 

aj to, že človek síce bojuje, nevzdáva sa, 

obetuje sa, a nie vždy to vyjde podľa jeho 

predstáv. Na vašu otázku teda neexistu-

je univerzálna a jednoznačná odpoveď. 

V opačnom prípade by sme vedeli, čo 

máme robiť, poznali by sme nepoznané 

a ovplyvňovali niečo, čo nám neprináleží. 

A práve v tom spočíva čaro a zároveň dra-

matickosť nášho života...

Vráťme sa ešte k pokore. Do akej 
miery je práve ona pre umelca dôle-
žitá?

Pokora je veľmi dôležitá vo chvíli, keď 

si umelec buduje svoju kariéru. Preto-

že my umelci sme len nástrojom, pro-

striedkom na predstavenie geniality 

iných.  Každý umelec, ktorý na toto po-

zabudne a nekriticky začne trpieť „Bož-

ským komplexom“ a narcistickými pocit-

mi svojej geniality, skôr či neskôr stratí 

perspektívu. Umelec si musí dávať veľ-

ký pozor aj na to, aby sa jeho pokora ne-

zamieňala s falošnou skromnosťou a aby 

sa v snahe o pokoru nepopierali dosiah-

nuté výsledky. Je to zložité. Aj z tohto dô-

vodu dosiahnuť umelecký úspech a reš-

pekt, byť inteligentný, šťastný a zároveň 

nebyť nesebakritický, namyslený a aro-

gantný k svojmu okoliu, dokáže pomer-

ne málo ľudí.

Hovorí sa, že najlepším priateľom 
človeka je kniha. Je pravdou, že naj-
väčším priateľom profesionálneho 
speváka je ticho? 

Predovšetkým neexistuje najlepší pria-

teľ – je len priateľ. Hoci si to nie vždy 

uvedomujeme, všetci máme vo svojom 

živote jedného spoločného nepriateľa – 

priemernosť. Keďže tá býva idealizova-

ná v nepriateľovi, všetko ostatné môže-

me vnímať ako našich priateľov... A čo sa 

týka ticha, hoci ako spevák milujem hud-

bu, mám rád aj ticho a sú okamihy, keď 

oceňujem aj mlčanie.

Nehrozí podľa vás najmä mladej ge-
nerácii, že podľahne tlaku často lac-
nej globálnej komerčnej kultúry, 
resp. že uviazne v pavučine virtuál-
neho sveta sociálnych sietí a nedo-
káže si nájsť cestu k vnímaniu krásy 
a zmyslu umenia ako takého?

Žijeme „delikátne“ časy. Ľudstvu tr-

valo veľmi dlho, kým sa naučilo prijí-

mať a zžívať sa so zmenami, ktoré priná-

ša každodenný život. Donedávna trvala 

každá výrazná zmena desiatky a nieke-

dy až stovky rokov, kým si na ňu človek 

dokázal zvyknúť a vnímať ju automatic-

ky, prirodzene. Povedané inak – ľuďom 

trvalo určitý čas, kým napríklad nôž, kto-

rý používali na zabíjanie, začali používať 

tak, že si vzájomne sadli za stôl a pokrá-

jali si ním nie seba, ale jedlo... Posled-

ných desať rokov nastáva neskutočný 

boom v oblasti moderných komunikač-

ných technológií. Asi najväčšou zmenou 

pre ľudstvo sa stalo „oslobodenie“ infor-

mácií, komunikácie a k tomu potrebnej 

techniky. Dnes to už nie je výsada hŕstky 

Mám chuť a energiu urobiť 
ešte veľmi veľa vecí. Aj preto 

neverím tomu, že vraj budem 
mať čochvíľa 50 rokov.
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ľudí, ale globálna samozrejmosť. Samo-

zrejme, že ruka v ruke s tým ide aj otáz-

ka, do akej miery to všetko môže byť ne-

bezpečné a škodlivé tak pre ľudí, ako aj 

pre umenie.

Predsa len, neutrpí tým tzv. vážne 
umenie, prípadne jeho aktéri?

Prežívame obdobie, ktoré viac než do-

posiaľ zredukuje mnohé veci. Veď sa len 

pozrime okolo seba – vo svete padajú 

politickí lídri, padajú politické systémy, 

vplyvom nových komunikačných médií 

sa mení aj podoba nášho života a my by 

sme sa mali báť, že vďaka internetu „pad-

ne“ nejaký operný spevák...? To nie. Kým 

moja generácia sa narodila v neinforma-

tickej dobe a dnes sa snaží stáť oboma 

nohami pevne na zemi, mladá generá-

cia žije život, v ktorom si nevie predsta-

viť mnohé pre nás bežné veci. Kým my 

sme napr. ráno vstali, vykonali všetky po-

treby, išli kamsi cez ulicu do telefónnej 

búdky, hodili mincu a až potom sa s nie-

kým telefonicky spojili, dnešná mladá 

generácia si nedokáže predstaviť, že po 

tom, ako sa zobudí, by jej malo trvať viac 

ako  45 sekúnd, kým sa s niekým skon-

taktuje. Na jednej strane ušetrí veľa času, 

čo je skvelé. My sme však mohli cestou 

k búdke porozmýšľať, čo povieme, a po-

tom sme do telefónu hovorili menej hlú-

postí a balastu. Ideálna situácia bude, 

keď sa „za menej času povie aj menej hlú-

postí“... Vrátim sa však k podstate otáz-

ky – áno, je veľmi náročné zaujať dnešnú 

mladú generáciu, postupne závislú prijí-

mať akýkoľvek druh estetickej a vizuál-

nej umeleckej komunikácie len - pomo-

cou wifi  pripojenia – cez mobily, televíziu 

či tablety. To, aby prišli do divadla, na 

balet, koncert či operu, si vyžaduje od 

nás umelcov výrazne väčšiu dávku nasa-

denia, pravdivosti prejavu, impulzívnosti 

a stvárnených citov. Emotívnosť podaná 

zoči-voči musí byť na takej úrovni, že aj 

mladá generácia si uvedomí, že toto ume-

lecké vzrušenie je možné prežiť len a len 

v divadle či koncertnej sále a nedokáže 

ho nahradiť akákoľvek dokonalá techni-

ka či  internet.

Ste považovaný za jedného z naj-
lepších tenorov na svete, počas va-
šej kariéry ste dosiahli veľký úspech 
a uznanie. Existuje však niečo, čo je 
stále vaším nerealizovaným a aj ne-
splneným snom? 

Mám chuť a energiu urobiť ešte veľ-

mi veľa vecí. Aj preto neverím tomu, 

že vraj budem mať čochvíľa 50 rokov 

(smiech). Keď je človek aktívny, život 

mu ubieha neuveriteľne rýchlo a aj pre-

to si pri každej veci, ktorú práve robím, 

uvedomujem zároveň aj mnohé ďal-

šie, ktoré by som ešte urobiť chcel. Vecí, 

ktoré nestihnem realizovať, bude nie-

koľko – viem napríklad, že si nevysko-

čím s padákom a asi nevyleziem neja-

kú horu. S pocitom hrdosti však môžem 

povedať už teraz, že umriem ako člo-

vek, ktorý dokázal veľa vecí, ktorý do-

kázal využiť svoj talent spôsobom, kto-

rý sa mu zdal najlepší. Samozrejme, že 

nie vždy s tým všetci súhlasili, ale to je 

už súčasťou života. Nakoniec, čo je lep-

šie? Umrieť s vedomím, že som využil 

všetok svoj talent - aj keď s tým ľudia 

niekedy nesúhlasili, alebo  umrieť s ve-

domím, že som neurobil všetko, čo bolo 

v mojich silách, lebo som sa bál, čo by 

na to ľudia povedali? Ja mám v tom jas-

no aj keď raz umriem tak či tak. Dúfam 

len, že kým k tomu dôjde, uplynie veľ-

mi dlhý čas... (smiech)

Ste osobnosť operného spevu, venu-
jete sa profesijne aj dirigovaniu a ré-
žii. Kto však „drží dirigentskú palič-
ku a zároveň hrá prvé husle“ vo vašej 
rodine, vy alebo manželka?

Odpoviem vám otázkou: Poznáte man-

želstvo, v ktorom by „dirigentom orches-

tra“ nebola žena? 



Na 
Slovensku ešte 

aj teraz na jar 

mnohé švár-

ne dievčence 

v krásnych kro-

joch s ešte švárnejšími mládencami vy-

nášajú bohyňu zimy a smrti Morenu, 

aby ju najskôr zapálili a následne hodi-

li do potoka a tam ju utopili. Jar kreatív-

ne inšpirovala výrobcov čistiacich pro-

striedkov pri hľadaní ideálneho názvu 

jedného zo svojich produktov, jari veno-

vali svoju náležitú pozornosť aj také spe-

vácke a hudobné skladateľské hviezdy, 

akými boli kráľ rock and rollu Elvis 

Presley v piesni Spring fever, kráľ swin-

gu Frank Sinatra v piesni It Might as 

Well Be Spring, Suddenly It’s Spring, 

fenomenálny Ludwig van Beethoven  

v Sonáte pre klavír a husle č. 5 F dur, 

op. 24, Jarná, či Felix Mendelssohn-

-Bartholdy v skladbe Frühlingslied. 

Jar má jednoducho fascinujúcu a až 

inšpiratívnu moc, o čom svedčí, že ne-

nechala „chladnou“ ani takú prémiovú 

značku, akou je Mercedes-Benz. Práve 

tá vám - svojim klientom ponúka novú, 

inšpiratívnu, zaujímavú a predovšetkým 

praktickú jarnú kolekciu. Presne takú, 

aká vám chýba a aká sa vám stane ne-

odmysliteľným a najmä verným pomoc-

níkom pri vašich potulkách prebúdzajú-

cou sa panenskou jarnou prírodou... 

Ste pripravení na jarný relax?
Príchod jari, obdobia znovuzrodenia, rastu, vôní, podávania 
daňových priznaní, lásky, či v konečnom dôsledku jarnej únavy, 
je vnímaný u každého rôzne...  Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

MB Collections
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Ceny sú uvedené s DPH.  
Viac informácií o možnosti kúpy získate u jednotlivých autorizovaných zmluvných partnerov Mercedes-Benz (viď strana Kontakty), resp. na stránke: www.mercedes-benz.sk. 

SÚPRAVA 
NA BARBEQUE
44,7 €

B6041448

VÍNNA SÚPRAVA
55,90 €

B66955298

NÁKUPNÁ TAŠKA
22,30 €

B66041446

TERMOSKA
44,8 €

B66041449
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FITNESS BICYKEL
UNISEX 

1 342 € 

B66450002 

CYKLISTICKÁ HELMA
111,80 €

B67997549

TERMOHRNČEK
26,7 €

B66957528

KARTOVÁ HRA 
 HISTÓRIA

MERCEDESBENZ
3,30 €

B66043114

PIKNIKOVÁ SÚPRAVA
111,9 €

B66955295
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Novinka od Dellu - Model XPS 13 - dopĺňa portfólio určené pre mi-

moriadne náročných zákazníkov. Patrí totiž medzi najvýkonnejšie 

a vzhľadovo najprogresívnejšie ultrabooky na súčasnom trhu. Svojich 

majiteľov si nájde v kruhoch architektov, dizajnérov, grafi kov a zá-

stupcov tých profesií, v ktorých je vyžadovaná absolútna spoľahlivosť 

a rýchlosť pracovných nástrojov. Výkon je čiastočne personalizova-

teľný výberom z procesorov Intel Core i5 a i7 a pevných diskov typu 

SSD s kapacitou 128 alebo 256 GB. Operačná pamäť DDR3 dosiah-

la pevnú kapacitu 4 GB, grafi cký čipset Intel HD 3000 je prispôsobe-

ný náročnejším grafi ckým aplikáciam, 13,3“ displej disponuje rozlí-

šením 1 366 × 768 bodov a technológiou WLED, chránený je vrstvou 

Gorilla Glass. Štandardne dodávaným systémom je Windows 7 Home 

Premium a podľa vzoru ostatných hi-end produktov aj XPS 13 po-

núkne najrozsiahlejšiu ponuku dátovej konektivity vrátane 

USB 3.0. Displej s LED podsvietením je zaujímavý 

aj tým, že je zástupcom novej zelenej fi lo-

zofi e Dellu a bol navrhnutý s ohľadom na 

životné prostredie. 

Pokrokový Dell XPS 13

Použitie 3D technológie v televíziách určených 

pre širšie spektrum zákazníkov malo dlhodo-

bú nevýhodu s nízkym rozlíšením, ktoré je pa-

radoxne v prípade sledovania bežného 2D ob-

razu dostačujúce. S riešením tejto situácie 

prišla spoločnosť LG Electronics, ktorá na 

trh uvádza 3D TV s Ultra Defi nition roz-

líšením. Na 84“ ploche sa rozprestiera 

3 840 × 2 160, teda 8 miliónov obrazo-

vých bodov, vďaka čomu aj 3D projek-

cia získava FullHD štandard. Ovládanie 

Magic Remote Control umožňuje s televízo-

rom pracovať gestami a využívať výhody virtuál-

neho kurzora na obrazovke, softvérová platforma 

Smart TV ponúka priestor na inštaláciu a využívanie 

aplikácií tvorenými developermi z celého sveta. V po-

nuke sú aj hry pre deti a aplikácie na sledovanie správ, 

vývoja trhov a akcií. O konverziu klasického záznamu 

do simulovaného 3D sa stará technológia LG Enhan-

ced 3D Conversion Engine, technológia vytvárania 

trojrozmernej ilúzie je opäť postavená na progresív-

nej platforme Cinema 3D, ktorá pracuje s polarizač-

nými okuliarmi bez napájania a blikania.

3D televízory LG 
s UD rozlíšením
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Modelový rad Sensation, ktorý sa dočkal aj verzie XL, je určený pre 

ľudí, ktorí sa chcú svojím multimediálnym spoločníkom odlišovať 

hneď na prvý pohľad. Tento Android smartfón s neuveriteľnou uh-

lopriečkou displeja 4,7 palca a rozlíšením 480 × 800 obrazových 

bodov ponúka mimoriadny zážitok nielen zo sledovania videa 

a fotografi í, ale aj z práce so správami a on-line službami. Prí-

tomnosť technológie Beats Audio zabezpečuje zásadný ná-

rast kvality zvukovej reprodukcie za predpokladu po-

užitia kvalitných Beats slúchadiel. Z technickej 

stránky HTC Sensation XL ponúka súčas-

né maximum, na čele s veľkým AMOLED 

displejom, 8 Mpx fotoaparátom, HD ka-

merou, 16 GB pamäťou, 1,5 GHz pro-

cesorom, 768 MB operačnou pamäťou, 

absolútnou dátovou konektivitou a systé-

mom Android 2.3 Gingerbread sa stavia 

do pozície technologického lídra trhu. 

HTC Sensation XL

Lenovo IdeaPad U300s má právo označovať sa za synonymum 

aktuálnosti, individuality, kvality, vysokého výkonu a spoľahli-

vosti. Je vybavený druhou generáciou procesorov Intel Core, zá-

kazníci si môžu vybrať z modelov i5 a i7. Vstavaný SSD disk má 

kapacitu 256 GB a operačná pamäť DDR3 vo veľkosti 4 GB spo-

lu s grafi ckým čipsetom Intel GMA HD 3000 sú predstaviteľmi 

vyššej rýchlosti pri spracovávaní náročných dát a aplikácií vrá-

tane High Defi nition fi lmov. Na ich sledovanie je ultrabook vy-

bavený širokouhlým HD displejom s rozlíšením 1 366 × 768 

obrazových bodov. Krok s dobou tento ultrabook drží prítom-

nosťou jedného slotu pre USB 3.0 (druhého pre 2.0) a konekti-

vitou HDMI, reproduktormi s klasifi káciou SRS Premium Sur-

round Sound, HD webkamerou, bezdrôtovými technológami 

Wi-Fi a Bluetooth a autonómnou výdržou až 8 hodín. Pre dizajn 

je charakteristická aj typická štíhlosť, oceľová chladnosť povrchu 

a výrazne separovaná jedinečná klávesnica s technológiou Intel 

Advanced Cooling.

Ultrabook Lenovo 
IdeaPad U300s
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B
ývalá lúčničiarka a aj mo-

delka sa nikdy nemohla sťa-

žovať na svoju postavu, ale 

sama priznala, že najmä 

v  poslednom čase to bolo 

horšie s jej fyzickou kondíciou. Síce sa 

v poslednom čase venovala spinningu, 

zmenu postavy a získanie kondície jej 

pomohli zabezpečiť až v bratislavskom 

fi tnescentre Espria Health Club. Tu - 

pod dohľadom svojho osobného trénera 

- začala až trikrát týždenne cvičiť pomo-

cou pásu Slim Belly. „Moje cvičenie ne-

bolo  samoúčelné. Zahŕňalo - na základe 

pre mňa nastaveného programu podľa 

úvodnej analýzy mojich potrieb - aj úpra-

vu môjho jedálneho lístka. Z neho som 

vylúčila viaceré menej zdravé veci a nao-

pak, posilnila ho najmä o tvaroh a potra-

viny s vysokým obsahom bielkovín. A, 

samozrejme, zásobila som sa poriadnou 

dávkou pevnej vôle,“ poznamenala Sil-

via a názorne nám predviedla, v čom cvi-

čenie pomocou pásu Slim Belly spočíva: 

„Vo svojej podstate je to jednoduché - 

pôsobením striedavého tlaku si stimu-

lujete prekrvenie kritických partií, čím 

sa vám zrýchľuje metabolizmus, masí-

ruje sa brušné svalstvo a rýchlejšie sa 

tak odbúrava tuk. Dôležité je akurát 

vedieť, ako správne vykonávať cviky. 

To však konzultujem so svojím osob-

ným trénerom.“

KOMBINÁCIA FAKTOROV
Spolumajiteľ Espria Health Clubu Ka-

Efektívne 
chudnutie 

v Espria 
Health Clube

Hoci od chvíle, keď sa Silvia Lakatošová stala Miss Československo 
1993, ubehlo už pekných pár rôčkov, je viac ako isté, že riaditeľka 
súťaže krásy  Miss Universe SR svojím ženským šarmom a dokonale 
štíhlou postavou zatieni mnohé adeptky na korunku kráľovien 
krásy či modelingu... Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek, ESPRIA HEALTH CLUB 
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rol Pecze vysvetľuje, že pri správnom 

cvičení a dodržiavaní zásad sa dá po-

mocou Slim Belly schudnúť aj niekoľ-

ko centimetrov v páse za mesiac. „Nej-

de však o žiadny teleshopingový zázrak 

či niečo, čo chudne za vás samo. Po-

dobne ako v živote, aj tu všetko súvi-

sí so všetkým. Aby sa dostavil očakáva-

ný efekt, cvičenie s pásom Slim Belly 

musíte kombinovať s kardio cvičenia-

mi - bežiacim pásom, rotopédom, so sta-

cionárnym bicyklom, či s orbitrekom. 

Je nevyhnutné dodržiavať správnu ži-

votosprávu a zásady správnej výživy 

a vždy, keď je to potrebné, konzultovať 

priebeh cvičenia so svojím trénerom.“ 

Ako dodáva, Slim Belly nemá negatív-

ny vplyv na kardiakov. Je tiež vhodný aj 

pre ľudí so zvýšenou hladinou choleste-

rolu, pričom sa na druhej strane neod-

porúča tehotným ženám a mamičkám 

krátko po pôrode. 

ESPRIA VITALITY SYSTEM
Bratislavský Espria Health Club je akou-

si oázou uprostred uponáhľaného sveta. 

Na ploche 1 000 m2 situovanej v Apollo 

Business Centre II na Turčianskej ulici 

sa nachádza nielen fi tness club vybavený 

špičkovou technikou, ale i bohatý well-

ness program vrátane denného DaySpa 

(kozmetika, fyzioterapia, rehabilitácia). 

Ako uviedol Karol Pecze, pre svojich 

klientov vyvinuli jedinečný program sta-

rostlivosti - Espria Vitality System, ktoré-

ho nastavenie dokáže eliminovať situá-

cie, keď má ich klient klesajúcu chuť do 

cvičenia. To umožňuje aj rôznorodosť te-

matických programov, akými sú: chud-

nutie SLIM & SHAPE, zdravie BACK 

& HEALTH, sila POWER KING či zá-

bava FITNESS & FUN. ,,Neverili by ste, 

ale takmer polovica našich klientov, kto-

rá u nás pravidelne cvičí aj napr. pomo-

cou pásu Slim Belly, sú muži. Znamená 

to, že chudnúť, udržiavať si dobrú kon-

díciu a postavu sa dá aj inak než dvíha-

ním činiek,“ poznamenal Karol Pecze 

a dodal, že veľká časť úspechu pri formo-

vaní postavy a získaní kondície ide na 

vrub ich prístupu v Espria Health Clu-

be. Klient, ktorý sa rozhodne vstúpiť do 

programu starostlivosti Espria Vitality 

System, nie je pre nich len ďalšou zapla-

tenou členskou kartou, ako je to v mno-

hých fi tnescentrách zvykom, ale nie-

kto, ku komu pristupujú individuálne, 

so všetkým, čo k tomu patrí. Počnúc vý-

berom  vhodných športových aktivít 

v klube, vzorovým tréningom, podaním 

stravovacích odporúčaní, diagnostikou 

vybraných parametrov, ktoré sú zazna-

menávané v rámci pravidelných konzul-

tácií s osobným mentorom nielen o jeho 

individuálnom tréningu, ale aj o naj-

novších fi tness trendoch. 

Viac informácií na: www.espria.sk
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Návšteva 
Diamantclub 
van Antwerpen
Diamant – uhlík, ktorý je zdrojom radosti, 
potešenia, lásky, uznania, podľa niektorých 
aj liečivých schopností a ochrany zdravia...  
Text: Peter Nedavaška / Foto: Peter Kresánek
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M
al som to šťastie ne-

dávno so skupinou 

slovenských médií 

navštíviť jedno z cen-

tier obchodu s dia-

mantmi – Antverpskú diamantovú 

burzu (Diamantclub van Antwerpen). 

Možno si poviete: je tam toho. Pod-

ľa informácií samotných predstavite-

ľov burzy sme však boli prví novinári 

po tridsiatich rokoch, ktorých pusti-

li aj do samotných priestorov, kde sa 

s diamantmi obchoduje. Navyše, na-

priek počiatočnému prísnemu záka-

zu fi lmovania a fotografovania, mohli 

sme si urobiť aj zábery, ale nesmeli byť 

na nich obchodníci. Pri sprostredkova-

ní tejto nie každodennej udalosti po-

mohlo i dobré meno, ktoré tu Sloven-

sku robia gemológovia Ing. Ivan Mikuš 

a jeho syn JUDr. Martin Mikuš. Obaja 

spoločne založili a vedú Slovenský ge-

mologický inštitút (SGI)  v Trenčíne. 

Pred dvomi rokmi ich ako riadnych 

členov prijali na Antverpskú diaman-

tovú burzu a od tohto roku tu majú aj 

svoju vlastnú kanceláriu. Antverpská diamantová burza sídli už 
127 rokov na tej istej adrese.

Slovenské médiá prijal tiež prezident 
Antverpskej diamantovej burzy 
a predseda jej predstavenstva Willy Rotti.



Kto by v belgických Antverpách ča-

kal klasickú burzu s desiatkami mo-

nitorov, vzrušenými a vykrikujúci-

mi obchodníkmi, bol by sklamaný. 

Priestranná miestnosť, rady stolov ako 

v škole s výkonnými lampami, mlčky 

sediaci prípadne ticho diskutujúci ob-

chodníci. Tí, ktorí majú na burze kan-

celárie, obchody uzatvárajú väčšinou 

v nich. Medzi služby, ktoré burza po-

skytuje svojim členom, patrí aj úscho-

va diamantov v trezore, ktorý sa zatvá-

ra o 17. hodine. 

Po tom, čo do kancelárie Slovenské-

ho gemologického inštitútu na burze 

doručili diamanty, mali sme možnosť 

pozrieť, nasnímať kamerami alebo vy-

fotiť si aj podržať okrem iných 

desaťkarátový diamant, kto-

rý má podľa Mikušov-

cov hodnotu pri-

bližne 750-tisíc 

amerických dolá-

rov. Nie je bez za-

ujímavosti, že hodnota 

diamantov a obchodovanie 

s nimi sa celosvetovo deje vý-

hradne v USD. Práve v období krí-

zy tí majetnejší hľadajú spôsob, ako 

uložiť, investovať fi nancie tak, aby ne-

dochádzalo k strate, prípadne aby ešte 

štýl
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VEDELI STE, ŽE...?
TEXT: PETER KRESÁNEK

  Diamant ako najtvrdší kameň koncentruje silu, reprezentuje prestíž, je symbolom čisto-

ty a lásky. Je to nenápadný majetok, o ktorom viete iba vy a napriek tomu vám zvyšuje 

vo vlastných očiach imidž a sebavedomie. 

  V diamantoch je podľa dostupných údajov aktuálne uschovaných až do desať percent 

celkového svetového bohatstva.

  Na certifi kovaný nákup surových diamantov od najväčšej ťažobnej spoločnosti DeBeers 

a ich brúsenie má výhradné právo len pár desiatok fi riem a spoločností vo svete. Zís-

kať oprávnenie na legálnu profesionálnu manipuláciu s diamantmi nie je jednoduché. 

A platia tu presne stanovené pravidlá.

  Najznámejším centrom obchodu s diamantmi sú belgické Antverpy. V Antverpách 

dnes existujú štyri burzy, jedna pre neopracované diamanty, ostatné obchodujú s opra-

covanými kameňmi do šperkov. 

  Ing. Ivan Mikuš a jeho syn JUDr. Martin Mikuš sa stali ako prví a doposiaľ jediní Slo-

váci členmi najstaršej Antverpskej diamantovej burzy (Diamantclub van Antwerpen) 

založenej roku 1885, ktorí tu majú i vlastnú kanceláriu a už nadobudli i oprávnenie 

vstup na všetky štyri antverpské diamantové burzy (zvyšné tri sú: BeursvoorDia-

manthandel, VrijeDiamanthandel a AntwerpscheDiamantkring).

  Investičný diamant má presne stanovené parametre pre kvalitu, a tým aj cenu. Hodno-

tí sa pritom hmotnosť (carat), farba (colour), čistota (clarity) a brús (cut), ale i ďalšie me-

nej známe vlastnosti, a to do najmenších nuáns. Najdôležitejší je však renomovaný me-

dzinárodný certifi kát od jednej z troch spoločností – GIA, HRD alebo IGI.

  Diamanty sú podobný druh investície ako umenie alebo nehnuteľnosti. Hodnota dia-

mantov stále rastie. Hmotnosť špičkového brúseného investičného diamantu v hodnote 

80-tisíc eur je 0,4 g – teda asi päťtisíckrát menšia ako váha zlata, ktoré by pri rovnakej 

hodnote malo hmotnosť asi 2 kilogramy.

  V renomovanom ekonomickom týždenní-

ku Trend sa začiatkom tohto roku od-

porúčajú diamanty pre toho, kto 

hľadá „investíciu, ktorá by 

predbehla i zlato“. Pritom 

sa uvádza, že cena nebrú-

sených diamantov by moh-

la tento rok vzrásť takmer 

o desatinu a potom si každý rok 

pripisovať tri percentá až do roku 

2016. Rast cien diamantov by mal akcele-

rovať dopyt po nich najmä v Číne, Indii a na 

Blízkom východe. 
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nosti, a to do najmenších nuáns. Najdôležitejší je však renomovaný me-

tifi kát od jednej z troch spoločností – GIA, HRD alebo IGI.

odobný druh investície ako umenie alebo nehnuteľnosti. Hodnota dia-

stie. Hmotnosť špičkového brúseného investičného diamantu v hodnote 

4 g – teda asi päťtisíckrát menšia ako váha zlata, ktoré by pri rovnakej 

hmotnosť asi 2 kilogramy.
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nich najmä v Číne, Indii a na 

de. 

Desaťkarátový diamant, ktorý má hodnotu približne 
750-tisíc amerických dolárov.

Slovenskí gemológovia Ing. Ivan Mikuš a jeho syn 
JUDr. Martin Mikuš analyzujú drahé kamene 
v kancelárii Slovenského gemologického inštitútu 
priamo v areáli Antverpskej diamantovej burzy. 



aj zarobili. Jednou z možností sú tzv. 

investičné diamanty. Ako však zdôraz-

ňuje Ivan Mikuš, je to investícia pre 

trpezlivých a ten, kto očakáva rých-

le zisky, bude sklamaný. „Medzi hlav-

né výhody investovania do diamantov 

patrí ich stabilný cenový vývoj a lik-

vidita. Diamanty si v každom obdo-

bí zachovávajú svoju hodnotu, avšak 

nemožno očakávať vysoké zisky,“ zdô-

razňuje Mikuš. 

„Podľa rôznych zdrojov prejde cez 

Antverpy takmer 70 percent všetkých 

diamantov sveta. Táto štatistika zname-

ná, že zo všetkých diamantov, ktoré sa 

vo svete vyťažia, prejde v rôznom štá-

diu ich spracovania cez Antverpy uve-

dené percento. Teda niektoré kamene 

sa dostávajú do Antverp ako surové – 

nevybrúsené a niektoré už ako vybrúse-

né (prípadne sú v Antverpách v oboch 

fázach spracovania). Dôvodmi sú ich 

analýzy v laboratóriu, brúsenie, no naj-

mä samotný obchod. Príčina, prečo prá-

ve Antverpy sú takým významným cen-

trom svetového obchodu s diamantmi, 

spočíva nielen v tunajších tradíciách 

tohto obchodu, ale predovšetkým v ich 

multikulturalizme. Na žiadnom inom 

mieste obchodu s diamantmi sa totiž sú-

časne nestretáva také množstvo rozlič-

ných kultúr ako práve v Antverpách. 

Dochádza tam de facto k prepojeniu 

všetkých svetových spoločenstiev obcho-

dujúcich s touto komoditou v takej mie-

re ako nikde inde vo svete,“ vysvetľu-

je Ivan Mikuš, ktorý aj so svojím synom 

sú nielen členmi tejto burzy, ale majú 

v jej priestoroch aj kanceláriu. Treba 

podotknúť, že ako jediní zo Slovenska. 

Stať sa členom burzy nie je vôbec jedno-

duché. Obyčajne ide o dedenie členstva 

po celé generácie a len málokomu sa 

tam podarí dostať. Samozrejmosťou sú 

odporúčania aspoň dvoch členov bur-

zy a treba splniť aj ďalšie náročné pod-

mienky. 

Ako povedal Willy Rotti, prezident 

Diamantclub van Antwerpen, obcho-

dovanie s diamantmi je o dôvere. Po-

daním si ruky a vyslovením slova „ma-

zal“ pochádzajúceho z hebrejčiny, sa 

spečaťuje obchod a nie je mysliteľné ne-

dodržať dohodnuté podmienky. V sa-

motných Antverpách sú štyri diamanto-

vé burzy sústredené prakticky do jednej 

neveľkej štvrte, ale Diamantclub van 

Antwerpen, založený v roku 1885, je 

najstaršou diamantovou burzou na sve-

te. Práve táto burza je prakticky tvor-

com pravidiel obchodovania s diamant-

mi platnými na celom svete. 

KLENOT 
NARCIS
Text: Peter Kresánek / 

Výtvarná predloha: A Briliant

U
nikátny klenot v podobe kvetiny 

Narcisu tvorí podľa výtvarnej pred-

lohy renomovaný slovenský šperkár. 

Klenot v podobe brošne bude vyhotovený 

z kombinácie žltého, ale aj ružového zlata. 

Do ružového zlata pritom na ňom budú za-

sadené číre bezfarebné diamanty. Na žltom 

zlate vyniknú zasa diamanty priehľadné ja-

gavo žlté. 

O exkluzívnosti šperku svedčia i jeho roz-

mery, pričom hlavička narcisu bude mať 

veľkosť až do priemeru 350 milimetrov. 

Šperk vyrobený na Slovensku bude vyhoto-

vený výlučne z diamantov dodaných pria-

mo z najstaršej Antverpskej diamantovej 

burzy. Pre verejnosť bude klenot Narcis po 

jeho dokončení a ocenení vystavený vo vit-

ríne Boutique Briliant v centre Bratislavy 

na Dunajskej ulici 5.

Prečo sa autor inšpiroval práve kvetom narci-

su a aký bude ďalší osud tohto šperku, vás bu-

deme informovať v nasledujúcom čísle.
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ant

Ulica, v ktorej sídlia diamantové burzy, je dobre chránená. Aj preto sa tu doposiaľ 
neudiala ani jedna úspešná lúpež.

Srdce burzy, obchodná miestnosť. Kto by tu čakal klasickú burzu s desiatkami 
monitorov, asi by bol sklamaný.
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„M
ary Kay Ash a jej syn - Executive Chairman 

spoločnosti Richard Rogers založili svoju koz-

metickú spoločnosť pred takmer polstoročím. 

Ako povedala Edita Szabóová, značka MARY KAY v kozme-

tike, rovnako ako Mercedes-Benz v automobilizme podľa nej 

predstavujú elitu, tešia sa záujmu, a preto sa k sebe aj hodia. 

Ružové mercedesy môžu získať ak dosiahnu pozíciu Natio-

nal Sales Director, tiež ďalšie nezávislé kozmetické poradky-

ne spoločnosti MARY KAY. 

Najnovšie E je už druhý ružový mercedes, ktorý Zuzana 

Banášová za pracovné výsledky dostala. „Na prvom - triedy 

C – som odjazdila takmer 100-tisíc km. Bola som s ním veľ-

mi spokojná, sama som sa presvedčila, že mercedesy sú kom-

fortné, rýchle a pohodlné vozidlá, ktoré dobre sedia na ces-

te. Moje C malo len jednu chybu, bolo také tiché, že sa v ňom 

podľa zvuku nedalo zistiť, ako rýchlo ide. Tak ma aj policajti 

raz namerali pri vyššej rýchlosti.“ 

Druhý mercedes MARY KAY má - rovnako ako ďalšie vo-

zidlá s trojcípou hviezdou - špeciálny slovenský bezplatný a dô-

sledne kontrolovaný servis. Platí šesť rokov alebo do 160-tisíc 

km. Oproti prvému mu ešte pribudlo, rovnako ako iným novým 

mercedesom, i trojročné bezplatné poistenie Allianz – SP.  

Ružové E 
pre MARY KAY
Jemne ružový Mercedes-Benz triedy E  so strieborným 
logom MARY KAY si prevzala najúspešnejšia nezávislá 
kozmetická poradkyňa na Slovensku, nezávislá National 
Sales Director Zuzana Banášová. Odovzdávala jej ho 
riaditeľka spoločnosti MARY KAY pre SR Ing. Edita 
Szabóová. Text a foto: Peter Kresánek

Moderátorka televízie Markíza Kveta Horváthová si šoférovanie nového Mercedesu ML 
250 BlueTEC 4MATIC so sedemstupňovou automatickou prevodovkou vychutnáva. 

Pri odovzdávaní jemne 
ružového vozidla 

Mercedes-Benz triedy E 
s logom MARY KAY: 

Riaditeľka spoločnosti 
Mary Kay pre SR Ing. 

Edita Szabóová a šťastná 
nová majiteľka druhého 

ružového mercedesu 
- najúspešnejšia 

slovenská nezávislá 
kozmetická poradkyňa 

Zuzana Banášová. 

V
 elegantnej hnedej metalíze citrinbraun vyhoto-

vený Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC 

so sedemstupňovou automatickou prevodovkou, 

funkciou ECO štart-stop, aktívnym asistentom parkovania 

so systémom PARKTRONIC, adaptívnym systémom tl-

menia, reguláciou svetlej výšky a ďalšou výbavou, v ktorej 

nechýba ani asistent na sledovanie povolenej rýchlosti, si vy-

brala Kveta Horváthová (34) - najnovšie známa ako moderá-

torka reality show televízie Markíza Farma i jej drsnejšieho 

zimného pokračovania.

 „Nové ML mňa a rodinu najviac oslovilo najmä ako ro-

dinné viacúčelové vozidlo, s ktorým môžeme ísť v lete do 

Chorvátska k moru či v zime na lyžovačku do hôr. Popri 

tom, že je pohodlné, priestranné a zmestí sa doň aj objemná 

batožina i drevené sánky pre moju dcéru Paulínku - na bež-

ných cestách, i horšie prejazdných, je zároveň veľmi šikov-

né,“ zdôverila sa nám Kvetka po návrate s novým ML z ro-

dinnej dovolenky v Tatrách. 

„Šoférovanie si vychutnávam. A tobôž v takomto aute,“ 

povedala nám šarmantná celebrita a dobrá mamička. Ako 

zároveň na seba prezradila, jazdí zodpovedne. Má zásadu 

radšej si privstať a vyraziť na cestu skôr, než sa na stretnutie 

alebo do práce naháňať na poslednú chvíľu. Výhovorky na 

dopravné zápchy neuznáva. Nuž a ako užitočného pomocní-

ka pre predpisovú jazdu si do nového ML nechala nainšta-

lovať tiež asistenta pre sledovanie povolenej rýchlosti. 

Text a foto: Peter Kresánek

Šoférovanie 
si vychutnáva
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M
úzeum vozidiel s hviezdou v nemeckom Stuttgar-

te pripravilo k 60-ročnej histórii tohto ikonického 

modelu monotematickú výstavu. Táto, i podľa ná-

zvu Nadčasová výstava, ukazuje celú rodinu športových vo-

zidiel SL, vyvíjajúcu sa od roku 1952,  po prvý raz pohroma-

de. Nechýba tu okrem iných pretekársky automobil 300 SL 

(W 194), legendárny víťazný stroj súťaže Carrera Panamerica-

na v roku 1952, 190 SL (W 121 z roku 1958), 230 SL (W 113), 

bezpečnostné vozidlo sezóny 2001 vo formule 1 SL 55 AMG 

(R 230), či najnovšie SL (R 231). Múzeum Mercedes-Benz je 

otvorené denne od utorka do nedele v čase 9 až 18 h. Výsta-

va má rozsiahly sprievodný program so špeciálnymi prehliad-

kami a podujatiami. Viac informácií na: www.mercedes-benz-

-classic.com/sl/. Text: pk, foto: DAIMLER AG

Nadčasová výstava: 
všetky vozidlá SL pohromade

Ú
lohou účastníkov hry GreenSight City je preme-

niť malé mesto na prekvitajúcu „zelenú“ metropolu 

a prilákať do nej čo najviac turistov. Hráči musia zá-

poliť s neustálym rastom mesta, zvyšujúcim sa množstvom 

turistov, zväčšujúcou sa hustotou premávky či hrozbou zne-

čistenia životného prostredia, a zvládať tak stúpajúce požia-

davky na dopravu. K tomu majú hráči (samostatne alebo 

spoločne s priateľmi) k dispozícii rôzne možnosti, naprí-

klad carsharing, elektrobicykle, elektromobily a prostriedky 

verejnej hromadnej dopravy ako autobusy, železnicu a lie-

tadlá. Dostupné koncepcie mobility sa dajú v priebehu hry 

ďalej optimalizovať. Na zvýšenie atraktivity mesta pre tu-

ristov môžu hráči spustiť vykopávky a objaviť tak historic-

ké poklady a pamiatky, čo sa prejaví na vyššom príleve tu-

ristov. GreenSight City tak napomáha poznávať aktuálne 

témy hravou formou a tiež zvyšuje vnímavosť k témam, aký-

mi sú mestská mobilita, inovatívne technológie a obnoviteľ-

né zdroje energie. 

Zahrajte si 
GreenSight City

Nový herný online simulátor, ktorý 
ponúkne účastníkom aktívne tvoriť pekné 
„zelené“ mesto (GreenSight City) funguje 

už od 15. decembra 2011 v prehliadači na 
Facebooku. Internetovú hru GreenSight 
City vyvíjajú spoločnosti Daimler a Zone 

2 Connect.  Text a foto: DAIMLER AG
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N
ajlepší odbyt a potvrdené prvenstvo medzi prémiový-

mi vozidlami na domácom nemeckom trhu dosiahla 

vlani tiež samotná značka Mercedes-Benz, ktorá ce-

losvetovo dodala pri osempercentnom medziročnom náras-

te 1 260 912 osobných vozidiel, pričom iba za december za-

znamenala akceleráciu o 15,1 percenta, na 124 387 vozidiel. 

„Ešte nikdy sme nepredali toľko vozidiel ako v roku 2011,“ 

vyzdvihol predseda predstavenstva spoločnosti Daimler AG 

a vedúci obchodnej divízie Mercedes-Benz Cars Dr. Dieter 

Zetsche. Ako ďalej pripomenul: „Celý rok 2011 bol charak-

terizovaný aj naším silným vývojom v dôležitých krajinách 

s veľkým rastom trhu, akými sú krajiny BRIC, a tiež naším 

pozitívnym vývojom v USA.“ V roku 2012 bude podľa neho 

spoločnosť Daimler dôsledne pokračovať v ofenzíve, čo sa 

týka produktov, a uvedie na trh ďalšie atraktívne vozidlá, kto-

ré budú impulzom napredovania. Predovšetkým nová trieda 

A, s ktorou sa otvára značka vo zvýšenej miere pre mladšie 

cieľové skupiny. Nové CLS Shooting Brake zas podčiark-

ne našu vedúcu pozíciu spoločnosti z hľadiska novej koncep-

cie a dizajnu vozidiel. Aj nové SL oslavuje presne k 60. naro-

deninám tohto modelového radu v roku 2012 svoj štart na 

trhu. Po úspešnom uvedení novej triedy M v roku  2011 sa 

nové GL, nové generácie GLK a tradičnej triedy G postarajú 

o zvýšenie dopytu v segmente SUV. Prognóza, ktorú vyslovil 

Dieter Zetsche na tento rok, sa naplňuje. Napríklad kľúčová 

značka Mercedes-Benz dosiahla v januári 2012 odbyt 86 921 

vozidiel, čo je o 5,1 percenta viac ako za prvý mesiac vlaňaj-

šieho roku. Počas januára 2012 tak zaznamenali vozidlá znač-

ky s hviezdou nový rekordný odbyt tohto mesiaca. Predtým 

ho držal január 2011.  

M
ercedesy pritom môžu s už jestvujúcimi rozhrania-

mi API ako Google Maps a Google Places využívať 

množstvo služieb. Daimler bude zároveň môcť za-

včasu používať aj v budúcnosti vyvinuté rozhrania API. Vy-

plýva to z oznámenia o intenzifi kácii doterajšieho vzájomného 

partnerstva Daimleru a Google, ktoré zverejnili na 45. veľtr-

hu International Consumer Electronics Show (CES). Najväčší 

veľtrh spotrebnej elektroniky - CES (výstavná plocha 1,67 mi-

lióna štvorcových metrov, 2 700 vystavovateľov zo 140 krajín) 

sa konal 10. až 13. januára 2012 v americkom Las Vegas.  Za 

telematiku roadstera SLS AMG založenú na operačnom systé-

me Android od Google (AndroidTM) získal Daimler ocenenie 

International CES Innovations 2012 Design and Engineering 

Award. V roku 2007 Daimler ako prvá automobilka v USA za-

viedol Send-to-Car, teda posielanie údajov do vozidla, od Go-

ogle. Zákazníci značky Mercedes-Benz v USA si môžu ciele 

z Google Maps jednoducho poslať do auta a prevziať do navi-

gácie. Od roku 2011 ponúka Mercedes-Benz v COMAND On-

line telematický systém s aplikáciami Mercedes-Benz na báze 

služieb cloud, ktorý okrem iného umožňuje integrovať Google 

Street View, Panoramio a miestne vyhľadávanie do väčšiny 

osobných vozidiel Mercedes-Benz. 

Daimler: najlepší odbyt, 
opäť nemecké prvenstvo

Daimler a Google: 
viac spolupráce

Daimler dosiahol v roku 2011 absolútny rekord odbytu, keď dodal 1 362 908 osobných 
automobilov značky Mercedes-Benz, smart a Maybach. To je o zhruba 77-tisíc vozidiel 
viac ako v dovtedy najlepšom rekordnom roku 2007.  Text: Peter Kresánek, foto: Daimler 

Daimler získa priamy prístup ku Google 
Maps API for Business rozhraniam pre 
automobilové aplikácie (Application 
Programming Interfaces, APIs) na využívanie 
služieb cloud a služieb na báze mapových 
údajov.  Text: Peter Kresánek / foto: Daimler

Zľava doprava: 
Eric Schmidt, šéf 

správnej rady 
Google a Eike 
Böhm, vedúci 
produktových 

inovácii a proces-
ných technológii 

spoločnosti Daimler.



P
oloha a logistické napojenie závodu Nissan v Decher-

de umožnia dodávať motory priamo do závodu osob-

ných automobilov v meste Tuscaloosa, štát Alabama, 

na výrobu novej triedy C. „V rámci našej stratégie rastu Mer-

cedes-Benz 2020 sme si stanovili, že aj na to potrebné výrob-

né kapacity postavíme čo najbližšie k zákazníkom. Strategic-

kým rozšírením našej spolupráce s alianciou Renault-Nissan 

dokážeme hospodársky príťažlivo navrhnúť výrobu motorov 

v priestore NAFTA blízko trhu a optimálne využiť synergie 

spolupráce. Takto cielene rozšírime našu výrobnú základňu 

na tomto dôležitom rastovom trhu.“ Vysvetľuje ciele pokra-

čujúcej spolupráce s Nissanom predseda predstavenstva spo-

ločnosti Daimler a šéf divízie Mercedes-Benz Cars Dr. Die-

ter Zetsche. Strategická spolupráca Daimler - Renault-Nissan, 

ktorá v súčasnosti zahrnuje viaceré spoločné projekty, sa zača-

la v apríli 2010. Jej súčasťou je tiež kapitálové prepojenie: Re-

nault-Nissan vlastní 3,1 percenta Daimleru. Naopak Daimler 

má 3,1 percenta Renaultu a rovnako 3,1 percenta Nissanu. 

Daimler a Nissan vo dvojici
Daimler spoločne vo dvojici s Nissanom - v jeho americkej motorárni (závod otvorili 
roku 1997 v meste Decherd, štát Tennessee), spustí v roku 2014 výrobu benzínových 
štvorvalcov Mercedes-Benz (plánovaný konečný objem výroby štvrť milióna motorov 
ročne) určených pre mercedesy a tiež vozidlá Infi niti. Text: Peter Kresánek
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N
ajnovšia edícia vozidla smart smart fortwo sharpred 

priam priťahuje pohľady všetkých okoloidúcich. 

Vďačí za to svojej sýtej červenej farbe tridionového 

bezpečnostného rámu a krytov vonkajších spätných zrkadiel, 

ktorá nápadne kontrastuje s čiernou farbou zvyšnej časti exte-

riéru. Tento typ mestského vozidla sa dodáva ako kupé a ako 

kabriolet s benzínovým motorom mhd 52 kW alebo s benzí-

novým motorom 62 kW. Disponuje bohatou sériovou výba-

vou (automatizované radenie softouch, elektrické ovládanie 

okien, klimatizácia s automatickou reguláciou teploty, pano-

ramatická strecha s tienidlom proti slnku, audiosystém ba-

sic a exkluzívne rohože) s možnosťou individuálnej voľby ďal-

ších doplnkov navyše. Na prednej a zadnej náprave má tento 

neónový smart nízkoprofi lové pneumatiky 175/55 R 15 vpre-

du a 195/50 R 15 vzadu. Jeho disky z ľahkej zliatiny s dizaj-

nom troch zdvojených lúčov sú pritom tiež vyhotovené v čier-

nej lesklej farbe. Limitovaná séria (celosvetovo 1 800 kusov) 

vozidiel smart fortwo sharpred bude dostupná aj na Sloven-

sku od mája 2012 (objednávky sa už prijímajú) vo vyhoto-

vení kupé a kabriolet, s benzínovými trojvalcami 999 cm3 

(52 kW/71 k alebo 62 kW/84 k). 

Text: Peter Kresámek / Foto: DAIMLER AG

Z
dá sa, že Bardejov, zapísaný do svetového dedičstva 

UNESCO, bude nielen najkrajším mestom Slovenska, 

ale aj najčistejším. V rámci Operačného programu Ži-

votné prostredie úspešne získali nenávratný fi nančný príspe-

vok pre projekt s názvom Zlepšenie kvality ovzdušia na území 

kúpeľného a historického mesta Bardejov, vďaka čomu v uply-

nulých mesiacoch došlo ku kompletnej výmene mestskej čistia-

cej a zametacej techniky. Práve ňou sa zabezpečí kvalitnejšia 

údržba miestnych komunikácií v celkovej dĺžke 87 km, ktoré 

spolu s parkoviskami predstavujú plochu 657 832 m2. Bardejov 

tak získal o.i. aj dve vozidlá Mercedes-Benz typu Actros 1832 

AK (vybavené aj ABS, EBS) a dve vozidlá Mercedes-Benz typu 

Unimog U 400 so špeciálnymi nadstavbami. Dodávku techni-

ky zabezpečila spoločnosť KOBIT-SK, s.r.o, ktorá je najväčším 

výrobcom a dodávateľom zariadení na letnú a zimnú údržbu 

ciest a komunikácií na Slovensku. Samotné podvozky pre ňu 

zabezpečovala prešovská kancelária spoločnosti Mercedes-

-Benz Slovakia. Oba typy vozidiel Mercedes-Benz majú pohon 

náprav 4x4 a spĺňajú normy EURO 5.  

Text: Peter Škorňa / Foto: Jozef Hajduch

Limitovaná 
edícia smart 

fortwo sharpred 

Actrosy a Unimogy 
čistia Bardejov
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Kontaktujte nás pohodlnejšie.
Už si nemusíte pamätať naše telefónne čísla a adresy.
Kontaktujte nás pohodlnejšie vďaka jedinečnému identifikátoru 

www.mercedes-benz.sk

Volajte z mobilu              (*2886)

Napíšte nám poštou na adresu  

Pošlite e-mail             @mercedes-benz.sk

Uvedené kontaktné údaje platia pre Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. a Mercedes-Benz 
Slovakia s. r. o. Volania z mobilných sietí. Poštovú službu zabezpečuje Slovenská pošta, a. s. 
Zásielku je možné podať na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.
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Autorizovaní zmluvní predajcovia 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 086

BCI−S&T, s.r.o. Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina – Považský Chlmec,
Tel.: 041 / 5624 473, Fax: 041 / 5557 900

UND − 03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106, 042 04 Košice, Tel.: 055 / 6817 220, Fax: 055 / 6817 251

INTRO.CO s.r.o. Servis OA, Kopčanská 35, 908 51 Holíč
Tel.: 034 / 624 3407, Fax: 034 / 668 4009

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

���� ���� �� �

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

���� ���� 

LEGENDA:

− Osobné vozidlá − Ľahké 

úžitkové vozidlá  − Nákladné vozidlá

− Obchodná kancelária Mercedes−Benz

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

� − Predaj nových vozidiel  � − Predaj jazdených

vozidiel  � − Lakovanie  � − Servis

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

���� ���� 

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

�� ��� 

Motor−Car Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 05 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
kosice@motor−car.sk 
GPS: S48.743983° V21.269038°

���� ���� �

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.mb.tuhovska@motor−car.sk 
GPS: S48.190152° V17.192187°

���� ���� �� ��

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

���� ����

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

�� �

Servisní partneri
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3 ATRAKTÍVNE TITULY 
NA DOSKÁCH SND
V repertoári činoherného súboru SND 

pribudlo niekoľko titulov, refl ektujúcich 

vzťahy v rodine z rôznych uhlov pohľa-

du i vekových kategórií. Po Pamäti vody 

– trpkej komédii súčasnej škótskej autor-

ky Shelagh Stephenovej, ktorá za ňu zís-

kala prestížnu Olivierovu cenu za najlep-

šiu anglickú komédiu, je to hra Pohania 

– mladej ukrajinskej autorky Anny Jab-

lonskej. Tá tragicky zahynula počas te-

roristického útoku na moskovské letisko 

Domodedovo v deň, keď si mala pre-

vziať cenu za fi lmový scenár Pohania. 

Jablonskej  hra, ktorá zažíva svoju pre-

miéru 24. a 25. marca, odhaľuje v dráme 

rozpadávajúcej sa rodiny prázdnotu, pát-

ra po pozitívnych hodnotách dnešného 

sveta. Je to prostý, obyčajný príbeh o po-

hanoch v jednej rodine, ozvláštnený zá-

hadnými zázrakmi. 

Príspevkom k 70. výročiu prvých 

transportov Židov zo Slovenska je aj 

marcová premiéra dokumentárnej drá-

my Anny Gruskovej – Rabínka, mapujú-

cej osud bratislavskej rodáčky Gisi 

Fleischmannovej, ktorá sa počas druhej 

svetovej vojny obetovala pre svoju komu-

nitu a bola zavraždená v koncentračnom 

tábore v Osvienčime. V predstavení, ma-

pujúcom jedinečný, aj keď neúspešný 

odboj voči „konečnému riešeniu“ pred-

vádzajú strhujúce umelecké herecké maj-

strovstvo najmä Emília Vášáryová a In-

grid Timková. 

Výnimočný titul predstavuje Shake-

spearova dráma Coriolanus v modernej 

réžii slovinského režiséra Diega de Brea. 

Táto drsná dráma nie je divadlom od-

dychovým, ale je večerom plným kvalit-

ných hereckých výkonov a  inšpirujúcich 

myšlienok... Viac informácií na: 

www.snd.sk/

2 POCTA PICASSOVI 
Po úspechu výstavy grafi ckých diel 

Pabla Picassa v uplynulom roku priná-

ša Galéria mesta Bratislavy slovenské-

mu milovníkovi výtvarného umenia 

ďalší klenot v podobe výstavy vrchol-

ných diel českého kubizmu, Španielov 

parížskej školy a hlavne slovenských vý-

tvarníkov ovplyvnených géniom Pab-

lom Picassom. Na jednom mieste sa 

tak stretnú diela takých zvučných auto-

rov, akými sú O. Dominquez, H. Con-

doy, A. Clavé, G. Parra, S. Dalí, J. 

Miró, B. Kubišta, E. Filla, A. Procház-

ka, O. Gutfreund – znalcami považova-

ný za najlepšieho kubistického sochá-

ra všetkých dôb, L. Fulla, A. Nemes, 

či V. Hložník a pod. Diela na výstave 

boli zapožičané z viacerých súkrom-

ných zbierok, ako aj z českých a slo-

venských múzeí  a galérií a v priesto-

roch Pálffyho paláca budú vystavené 

od 15. 3. 2012  do 29. 4. 2012. Autor-

sky sa na tomto projekte realizoval Jan 

Kukal v spolupráci s odborným porad-

com Ivanom Melicherčíkom. Viac in-

formácií na: www.gmb.sk/

1 DUO  TANEČNÝ 
IMPRESIONIZMUS 

Dve premiérové baletné predstavenia 

dvoch svetových choreografov – to je 

majstrovské baletné predstavenie DUO, 

ktoré zažilo začiatkom marca svoju pre-

miéru v Slovenskom národnom divadle. 

Hlavným motívom predstavenia sa 

v ňom stal majstrovský tanečný ,,impre-

sionizmus“, brilantná tanečná technika 

predvedená v dokonalej súhre s hudbou 

a v konečnom dôsledku – pocta ľudské-

mu telu ako jednému z najinšpiratívnej-

ších zdrojov vo všetkých druhoch ume-

nia. DUO, to sú dve nezabudnuteľné 

choreografi e súčasného riaditeľa bale-

tu Michailovského divadla v Petrohra-

de – Španiela Nacha Duata – vytvorená 

na motívy Debussyho hudby, ako aj ne-

meckého choreografa a zakladateľa ba-

letného súboru v Lipsku – Uwe Schol-

za, ktorý sa nechal inšpirovať poetickou 

hudbou Roberta Schumanna. Pokiaľ 

teda viete oceniť nádheru a vzletnosť ta-

nečného umenia, nemali by ste si DUO 

v žiadnom prípade nechať ujsť... Viac 

informácií na: www.snd.sk/
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Oscar Dominguez, Oslobodenie Španielska, 1947, olej, 
plátno, 118 x 150cm, GVU Ostrave

DUO, Barbora Kubátová, Sergej Jegorov, 
foto Anton faraonov

Milan Ondrík (Gaius Marcius Coriolanus),
foto Martin Geišberg
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Pozývame vás na obhliadku penthousu.
Stačí zavolať na

+421 2 57 37 38 12
www.apartmany.eurovea.com

Dobre situovaný...






