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Kombinovaná spotreba (l/100km): 9,1 – 16,5
Emisie CO2 (kombinované, g/km): 239 – 392

78 299 €

Zvýhodnená ponuka
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*Splátka pri cene vozidla 55 440 € vrátane DPH. Počet vozidiel je limitovaný.
Financovanie a podmienky podliehajú schváleniu.
**Výbavu nie je možné odpočítať z ceny vozidla.
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Milí čitatelia,

Foto: Peter Kresánek

nastupuje – pre mnohých najkrajšie
ročné obdobie – jar, keď po tuhej dlhej
zime pod hrejúcimi lúčmi slnka príroda opäť ožíva a v ľuďoch sa šíri optimizmus. Ožíva nám, ako ste si určite
všimli vo svete i na Slovensku, aj záujem o automobily. Potvrdzuje to tiež
tohtoročný autosalón vo švajčiarskej
Ženeve. Na uspokojenie všetkých zámerov vystavovateľov nestačila ani
rozlohou impozantná výstavná plocha
80-tisíc štvorcových metrov tohto prestížneho autosalónu. Veľký záujem
o návštevu autosalónu, a tým i oboznámenie sa s novinkami s predpokladaným zámerom niektorú z nich tiež
nadobudnúť, vyznieva optimisticky
i pre našu krajinu. Do Ženevy sme so
spoluorganizátormi pre vás – našich
klientov – zabezpečovali zo Slovenska
až dve lietadlá, z toho jeden veľký Airbus A321 pre vyše dve stovky pasažierov a druhé turbovrtuľové ATR 72.
Myslím si, že čoraz viac dobrých
hospodárov si aj u nás uvedomuje, že
na obmenu autoparku, kúpu nového

vozidla prichádza to najvhodnejšie obdobie. Po predošlom období útlmu sa
už oplatí investovať. Naopak ďalšie šetrenie na investíciách prináša neskôr
ich znásobenie najmä nákladmi na
vyššiu spotrebu, údržbu či opravy.
O emisiách a bezpečnosti ani
nehovoriac.
Ženevský autosalón určil aktuálny
trend vývoja k ešte kvalitnejším, ekologickejším a bezpečnejším vozidlám.
Práve takými sú v 125. roku histórie
svojho a celého automobilového vývoja mercedesy i ďalšie hviezdne autá.
Všetky ich u nás, vrátane ženevských
noviniek, nájdete. Alebo vám ich
presne na mieru šité podľa vašich
predstáv a potrieb dáme vyrobiť.
Urobte si s nimi radosť. Teraz je na to
ten správny čas.

Andrej Glatz
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Krása
argumentom
Pýtate sa na dôvod existencie nového
kupé popri kupé triedy E? Ale prečo by
Mercedes−Benz nemohol mať v ponuke viac
krásnych automobilov? Elegantnú siluetu
kupé si tentoraz obliekol model triedy C.
TEXT: MAJO BÓNA, FOTO: DAIMLER AG
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portovú eleganciu sedanu triedy
C možno posunúť do oveľa krajšej dimenzie. Dizajnéri to majú
jednoduché. V prvom rade sa zbavili
zadných dvier, čo im umožnilo upraviť
tvar strechy a zo sedanu si požičali
AMG paket, ktorý podvedome upriami
vašu pozornosť na dynamiku automobilu. A v tom spočíva pravé čaro každého kupé. Je nadčasové, najodolnejšie
voči optickému starnutiu a v neposlednom rade má unisexuálny charakter.

V prípade verzie kupé je dôležitý prvý dojem. Atraktivita
Mercedesu−Benz triedy C Coupé vyniká
z každého uhla.

ŠPORTOVO−ELEGANTNÉ
Expresívne tvary interpretuje nový
Mercedes-Benz triedy C Coupé mimoriadne opatrne. Priaznivci stuttgartskej automobilky milujú spôsob, akým
sa karoséria kupé identifikuje. Čelné
sklo má výraznejší sklon, strecha sa
tiahne viac dozadu a je nižšia o 41 milimetrov v porovnaní so sedanom. Samozrejmosťou sú dozadu natiahnuté
dvere. Podobnosť so sedanom triedy C
je klamlivá. Pozrite si koniec napríklad
zadného skla, ktoré sa končí ďaleko za
hranicou zadnej nápravy, čo opticky
skracuje dĺžku kupé.
Súhra niektorých detailov je takisto
zrejmá až na druhý pohľad. Jemné po-

dvihnutie spodnej hrany okien korešponduje s prelisom karosérie. Ten si
prisvojil identický sklon v zadnej
časti, ktorý sa končí pri veku batožinového priestoru. Kombinácia spomínaných prvkov ideálne zvýrazňuje
športový charakter automobilu, pričom však dané prvky na seba ostentatívne neupozorňujú, presne v duchu
filozofie Mercedesu-Benz. Zadná časť
s integrovaným difúzorom taktiež poukazuje na šírku karosérie podobne
ako zadné skupinové svetlomety
umiestnené do bokov karosérie.
A pre zasvätených nechýbajú ani indície, ktoré aj pri pohľade zozadu či
spredu odlišujú kupé od sedanu.

Maska chladiča má iba dve lamely
a väčšiu hviezdu a predné svetlomety
potešia okrem LED-diódovej kanonády aj „céčkovým“ tvarom neónových denných svetiel. Veko zadného
kufra má výraznejšie tvarovanie s integrovanou odtrhovou hranou. A keď
k tomu prirátame jeden z matných
lakov, efekt nového kupé triedy C je
takmer dokonalý. Jediné, čo bude chýbať, sú bezrámové dvere, tie sú však
k dispozícii vo vyšších triedach.
KÓDY KVALITY
Mercedes-Benz triedy C Coupé treba
chápať ako mimoriadne zaujímavú alternatívu pre mladých úspešných 
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 zákazníkov. Nový model sprostredkuje prvý kontakt zákazníka s verziami kupé automobilky s hviezdou.
Preto je mimoriadne dôležitý prvý dojem aj z interiéru. Zákazníkov poteší
paleta nových odtieňov palubnej dosky a ozdobných líšt. Tvary sú známe
z faceliftovanej triedy C. Športový trojramenný volant známy z triedy CLS
má nové kupé sériovo, podobne ako aj
športové predné i zadné sedadlá.
Povrchový finiš jednotlivých dielcov
často skloňuje galvanizované, pochrómované či povrchy s vysokým leskom
či lakovaním. Vzájomná kombinácia
spomínaných prvkov pritom závisí od
zákazníka a jeho osobných preferencií,
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a to je práve oblasť, ktorá oddeľuje Mercedes-Benz od väčšiny automobiliek.
Prienik informatiky do nižších tried
dokumentuje aj nový multimediálny
systém Command Online s možnosťou stáleho pripojenia na internet,
prezerania webových stránok i okamžitého napojenia na stránky Mercedesu-Benz Online. Tie sú prístupné aj
za jazdy. V rámci zvýšenia bezpečnosti
je prístup i obsluha danej stránky mimoriadne jednoduchá.
Komfort ovládania navigácie prináša aj prepojenie navigácie s Google
Maps, takže si cestu môžete naplánovať doma a jednoducho poslať do automobilu cez počítač. Benefitom je aj

program plánovania v rámci ponúkaných trás aj najekonomickejší variant,
ktorý obchádza problémové miesta na
diaľnici, prípadne sa vyhýba centrám
miest. Rozhranie Bluetooth ponúka aj
možnosť nahrávania telefónneho zoznamu i zobrazovanie textových správ,
v lakťovej opierke bude sériovo montovaný aj USB port.
ÚSPORNÁ DYNAMIKA
Jazdné vlastnosti a dynamika je seberovným spoluhráčom úsporných technológií motorov. Mercedes-Benz
kladie rovnaký akcent na obidva technické údaje. Technológia BlueEfficiency bola uplatnená vo všetkých

agregátoch. Ani jeden z agregátov
preto neemituje do ovzdušia viac ako
156 gramov CO2 na kilometer. Trojica
benzínových agregátov má priame
vstrekovanie paliva, používa funkciu
Start/Stop a pokrýva výkonové spektrum od stopäťdesiat až do tristo koní.
Základný benzínový štvorvalec má
turbodúchadlo a ponúka sa v dvoch
výkonových variantoch. Prvý z nich
poskytuje maximálny výkon 115
kW/156 k, čo znamená priaznivú dynamiku. Väčšine motoristov totiž
zrýchlenie z pokoja na stokilometrovú
rýchlosť v priebehu 8,8 sekundy a maximálna rýchlosť 223 km/h s rezervou
postačia. Najmä ak ich sprevádza

Presvetlenie interiéru i nočnú romantiku zabezpečí rozmerné strešné okno.

KLASICKÉ PROPORCIE, ELEGANCIA
DVOCH DVERÍ I ATLETICKÉ
VYŽAROVANIE KAROSÉRIE KUPÉ
SÚ ATRIBÚTY, KTORÉ ZABEZPEČIA
TRIEDE C COUPÉ ODOLNOSŤ
VOČI OPTICKÉMU STARNUTIU

Poznávacím znamením verzie C Coupé bude maska
chladiča s dvoma lamelami, športový akcent zabezpečí paket AMG.

Športový trojramenný volant spolu s kontrastným
vyhotovením palubnej dosky poteší oko, chrbát vodiča
si ochotne potyká so športovými sedadlami s lepším bočným vedením.
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MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM COMMAND ONLINE MÁ
MOŽNOSŤ STÁLEHO PRIPOJENIA NA INTERNET
A PREZERANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

 príjemná priemerná spotreba na
úrovni siedmich litrov benzínu. Verzia
C 250 BlueEfficiency poskytne 150
kW/204 k, čiže zrýchlenie 0-100 km/h
zvládne za 7,2 sekundy a maximálna
rýchlosť sa posunie na hranicu 240
km/h. Benzínový trón obsadí šesťvalec
s označením C 350 Blue Efficiency
s maximálnym výkonom 225kW/306
k. Klasický šprint na stokilometrovú
rýchlosť je minulosť v priebehu 6,0 sekundy a temperament motora brzdí
obmedzovač pri 250 km/h. Oba silnejšie benzínové motory potešia sériovo
montovanou prevodovkou 7G Tronic.
Paletu dieselových alternatív otvára
verzia C 220 CDI Blue Efficiency s maximálnym výkonom 125 kW/170 koní.
Zaujímavý je v tomto prípade najmä
údaj o priemernej spotrebe paliva,
10 HVIEZDY CIEST 01|2011

ktorá činí iba 4,4 l/100 km, pričom dynamika automobilu sa tiež nachádza
v reprezentatívnej oblasti. 8,1 sekundy
v prípade zrýchlenia a maximálna
rýchlosť 231 km/h sú toho priamym
dôkazom. Silnejšia verzia C 250 CDI
BlueEfficiency poskytne maximálny
výkon 150 kW/204 k, zrýchlenie 0-100
km/h zvládne v priebehu 7,0 sekundy
a maximálna rýchlosť 240 km/h posúva auto na úroveň niekdajších superšportových modelov. V sprievode
priemernej spotreby, ktorá nepresahuje hranicu piatich litrov na sto kilometrov.
FILOZOFIA ZODPOVEDNOSTI
A RADOSTI
Jazdné vlastnosti kontroluje podvozok
so systémom Agility Control, ktorý

prispôsobuje charakteristiku tlmenia
v závislosti od jazdného štýlu. Tlmiče
reagujú na intenzitu i počet tlmiacich
cyklov. Pri vyhýbacích manévroch,
prípadne pri športovom štýle jazdy je
podvozok automaticky tvrdší a ľahšie
kontrolovateľný, naopak pokojná
jazda znamená zvýšený komfort. Podvozok Agility Control sa kombinuje
s aktívnym riadením závislým od
rýchlosti.
Riadky elektronických asistenčných
systémov sú mimoriadne široké. Mercedes-Benz triedy C Coupé preberá
všetky asistenčné systémy i bezpečnostnú aj komfortnú technológiu. Počnúc snímačom únavy, systémom Pre
Safe Brake, aktívnym tempomatom
Distronic Plus, systémom udržania
jazdného pruhu a inteligentným sys-

Podvedomá dynamika je bonusom karosérie typu kupé,
Mercedes−Benz triedy C Coupé svoju eleganciu prezentuje nenútene,
a niektoré detaily sú zrejmé až na druhý pohľad.

Výkon je samozrejmosťou aj v prípade základnej motorizácie. Prakticky všetky
verzie zrýchľujú z pokoja na stokilometrovú rýchlosť za menej ako deväť sekúnd.

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

Neomylná logika ovládania i povrchový finiš jednotlivých dielov často skloňuje
galvanizované, pochrómované, či povrchy s vysokým leskom či lakovaním.

témom osvetlenia s adaptívnymi diaľkovými svetlami. Aj v prípade objektívneho porovnania s bezprostrednou
konkurenciou patrí Mercedes-Benz
triedy C Coupé medzi technologicky
najvyspelejšie automobily sveta. Zdá
sa, že posunúť hranice snívania sa
v danom prípade nedá...
Samozrejme, ostáva tu jedna mimoriadne zaujímavá alternatíva.
Bonbónik v podobe verzie s odznakom AMG. Stuttgart s úsmevom, no
zatiaľ bez konkrétnych údajov potvrdil aj verziu C 63 AMG Coupé.
Opäť sa tak môžeme tešiť na návykový zvuk osemvalca s objemom
6,2 litra a maximálnym výkonom
blízko hranice päťsto koní. V kombinácii s pekelne zábavnými jazdnými
vlastnosťami... 
HVIEZDY CIEST 01|2011 11
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Otvorené emócie
Vyzliecť sa pred publikom môžu iba tí, ktorí majú čo ukazovať.
A Mercedes−Benz SLK tretej generácie sa má čím chváliť,
a to aj v prípade, že je práve hore bez... TEXT: MAJO BÓNA, FOTO: DAIMLER AG
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Automobilový chameleón. Mercedes−Benz triedy
SLK dokáže zmeniť svoje pohlavie v priebehu
dvadsiatich sekúnd. Elegantné kupé
konvertuje na atraktívny kabriolet.

H

istória malých otvorených
roadsterov siaha v prípade
automobilky Mercedes-Benz
ďaleko do obdobia päťdesiatych rokov,
keď sa na cestách objavil model 190
SL, nasledoval model 230 SL známy
pod prezývkou Pagoda a celkom novú
éru takzvaných kupé – kabrioletov respektíve roadsterov odštartovala v roku
1996 práve trieda SLK. Historická exkurzia je zároveň odpoveďou na kompetencie v oblasti konštrukcie

kabrioletov, ktorých novodobú renesanciu spustil práve Mercedes-Benz.
DIMENZIE MOŽNOSTÍ
Mercedes-Benz SLK posunul latky vo
všetkých kategóriách, aj keď prioritou
aj naďalej ostáva luxus a komfort. To je
povinnosť, na druhej strane viac testosterónu je milá pozornosť zo strany
dizajnérov. Prvky dnes už mimoriadne
úspešného modelu SL nájdete prakticky všade. Na maske chladiča alebo

napríklad na predných blatníkoch.
Inšpiráciu pre zadnú časť si tvorcovia
pre zmenu požičali z novej generácie
CLS. To, čo nikdy nebude chýbať, sú
klasické proporcie. Dlhá predná kapota, ostrý sklon čelného skla, krátka
zadná časť, minimálne previsy a, samozrejme, pohon zadných kolies. Výsledkom je úsmev vodiča pri nasadaní
za volant novej generácie najúspešnejšieho kabrioletu so znakom Mercedes-Benz všetkých čias.
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Kruhové výduchy klimatizácie prevzala SLK priamo
z modelu SLS a rozmerný displej navigácie poskytuje obraz
v spolupráci s Google Maps, novinkou je aj prístup na internet.

ŠPORTOVÉ SEDADLÁ VÁM BUDÚ DOSLOVA
DÝCHAŤ NA KRK! SYSTÉM AIRSCARF TOTIŽ OHRIEVA
ČASŤ KRČNEJ CHRBTICE PROSTREDNÍCTVOM
VÝDUCHOV V OPIERKACH HLAVY

14 HVIEZDY CIEST 01|2011

 ŠPORTOVÝ LUXUS
Pravdupovediac za volantom novej generácie Mercedesu-Benz SLK prežijete
príjemnú schizofréniu. Jazdec aj spolujazdec sú obklopení luxusom, nechýbajú však ani športové prvky. Ako napríklad športový volant so skosenou
spodnou časťou, prípadne kruhové výduchy klimatizácie či biele podklady
prístrojov, o športových sedadlách ani
nehovoriac. Tie vám budú dýchať na
krk! Doslova! Systém AIRSCARF ohrieva časť krčnej chrbtice, výduchy sa totiž

nachádzajú v opierkach hlavy. A vy si
môžete užívať jazdu s otvoreným automobilom aj počas silvestrovskej noci.
TECHNOLOGICKÉ DEZERTY
Konštruktérska slušnosť káže ponúknuť v rámci novej generácie unikátnu
techniku. Reprezentuje ju v danom
prípade jedinečná strecha s označením SKYACTIV. Jednoduchým stlačením gombíka konvertuje
nepriehľadná strecha na priehľadnú,
presne podľa želaní vodiča či aktuál-

neho stavu romantickej nálady v interiéri. Ak si to zákazník praje, môže
mať na palube aj wi-fi sieť s prístupom
na internetové stránky a navigácia
môže zobrazovať krajinu.
POHONNÉ JEDNOTKY
Mercedes-Benz triedy SLK poskytne
zo začiatku tri motory. Základnou verziou je SLK 200 BlueEfficiency, čiže
1,8-litrový prepĺňaný štvorvalec s maximálnym výkonom 135 kW (184 k),
stredným stupňom je verzia SLK
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V prípade zatvorenej strechy má posádka
k dispozícii 335 litrov na batožinu, čo je
o tridsaťpäť litrov viac, ako ponúkala
predchádzajúca generácia.

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

 250 BlueEfficiency s maximálnym
výkonom 150 kW (204 k) a vrcholom
benzínovej ponuky bude šesťvalec
SLK 350 s maximálnym výkonom 225
kW (306 k), ktorý reprezentuje komfortnú alternatívu s viac ako dostatočnou rezervou pre výkon.
Príplatkové menu ponúka v prípade
športových ambícií vodiča aj Dynamic
Handling paket, ktorý zahŕňa adaptabilné tlmiče s možnosťou nastavenia
charakteristiky tlmenia od komfortnej
až po športovú. V rámci tejto opcie
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získa vodič aj riadenie Direct Steer so
strmším sprevodovaním, ktoré uľahčuje nielen kontrolovanie automobilu
vo vyšších rýchlostiach, ale aj parkovacie manévre. Súčasťou paketu je aj
brzdový systém Torque Steer, ktorý
v prípade ostrého brzdenia v zákrute
prerozdelením krútiaceho momentu
stabilizuje automobil.
HVIEZDA PROMENÁD
Status otvoreného automobilu je vždy
výnimočný. Pocity za volantom sú prí-

jemné. Bez ohľadu na rýchlosť, pohlavie vodiča či jeho vek. Ulahodí komukoľvek. A do ktorej kategórie by ste
chceli zaradiť novú generáciu Mercedesu-Benz triedy SLK? Úplne do všetkých. Môžete milovať jej štýl, oceniť
univerzálne vlastnosti, prípadne užívať
si výkon športového roadstera so zadným náhonom. Jednoducho vyberte si
ktorúkoľvek z jej špičkových vlastností.
Trieda SLK ich má mimoriadne veľa.
Ale to nie je pre automobily s názvom
Mercedes-Benz nič výnimočné... 

BÝVAJTE AEGONOMICKY
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Využite množstvo výhod poistenia DOM KOMPLET:
ÚÚRAZOVÉ POISTENIE
Výhodné úrazové poistenie pre všetkých členov domácnosti
iba za 10 € na rok.

POISTENIE DOMU ALEBO BYTU

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Ochráni váš
áš majetok pred všetkými živlami a vandalizmom.

Poistenie za vynikajúcu cenu, ktoré ochráni vás a vašich blízkych
v prípade spôsobenia škody kdekoľvek v EÚ.

Poistenie vedľajších budov a drobných stavieb na mieste
poistenia (napr. garáž, oplotenie, chodník či bazén). – ZADARMO

Kryje aj škody súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností
(napr. vytopenie susedov či pád škridly).

POISTENIE DOMÁCNOSTI
Poistenie všetkého, čo máte doma: elektroniky, cenností,
peňazí, nábytku, oblečenia, ale aj vecí v nebytových priestoroch
(napr. bicykla).
Predĺženie záruky na vaše spotrebiče až na 4 roky. – ZADARMO

www.aegon.sk | Kontaktné centrum: 0850 1234 66

NONSTOP ASISTENČNÉ SLUŽBY – ZADARMO
V havarijných prípadoch sme pripravení poskytnúť vám okamžitú
pomoc a preplatiť škodu.

POISTENIE STRATY ALEBO ODCUDZENIA DOKLADOV – ZADARMO

predstavujeme

K nezabudnuteľným stretnutiam
priaznivcov značky Jeep patrilo aj podujatie
Jeep Club Stability Control
na cvičnom polygóne v Pachfurthe...
TEXT: VACLAV LIPAVSKÝ | FOTO: PETER KRČ

Šťastie praje
pripraveným

P

odujatie, pri ktorom si členovia
Jeep Clubu preverili svoju vodičskú zručnosť, vzniklo vďaka
„ochranným krídlam“ spoločnosti
ED Assist, s.r.o. Tá sa zaoberá teoretickými aj praktickými kurzami jazdy zameranými predovšetkým na
minimalizáciu opotrebovania vozidla
a zvýšenie životnosti jeho kľúčových
komponentov. Na profesionálne pripravenom skúšobnom polygóne si
všetci kluboví účastníci otestovali úroveň svojich reálnych schopností pri
ovládaní svojho vozidla v krízových situáciách a zároveň sa oboznámili
s jeho správaním na klzkom povrchu.
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Účasť na terénnych Jeepoch nebola
pritom podmienkou, vďaka čomu sa
účastníci po skúšobnej trati popreháňali aj na autách iných značiek. Prítomných pri testovaní svojich
miláčikov neodradilo ani pravé zimné
počasie sprevádzané mrazivým vetrom, ktorý zdarne znemožňoval akýkoľvek dlhší pobyt mimo vyhriatej
kabíny. Po absolvovaní úvodného brífingu, teoretickej príprave, oboznámení sa s organizáciou a základnými
pravidlami správania sa na polygóne
a krátkom občerstvení už nikomu nič
nebránilo v tom, aby si sadol za volant
svojho auta a vydal sa priamo na trať.

ADRENALÍN NA POLYGÓNE
Počas testov sa bolo na čo pozerať aj
preto, lebo rozmanité „štartovné
pole“ tvorili najstaršie Wranglery bez
akejkoľvek elektroniky, novšie Jeepy
Cherokee, Grand Cherokee vybavené
rôznymi asistenčnými systémami,
a uzatváral ho Mercedes-Benz SL nabitý všetkou dostupnou elektronikou.
Najviac pozornosti si vyslúžila klzná
fólia dokonale simulujúca poľadovicu
na ceste. Najskôr si na nej všetci, jeden za druhým, vyskúšali brzdenie
v priamom smere z rôznych rýchlostí.
Zaujímavé pritom bolo sledovať
najmä Jeepy bez ABS, ktoré sa bez-

mocne kĺzali až na koniec fólie, pričom neraz dokonca stratili priamy
smer a dráhu opúšťali efektným bočným šmykom.
Ešte náročnejší bol slalom medzi
prekážkami, ktoré tvorili striekajúce
vodné steny. Pokiaľ sa jej niekto nevyhol, maximálne riskoval len zatečenie
nepríjemne studenej vody do kabíny.
Najnáročnejšou disciplínou sa
nakoniec stal prejazd cez odtrhovú
platňu, ktorá odhodila zadnú časť
prechádzajúceho auta a vyvolala
pretáčavý šmyk.
Stretnutie v Pachfurthe splnilo svoj
účel na sto percent a bolo výbornou

príležitosťou, ako sa v bezpečí skúšobného polygónu zoznámiť so správaním auta v hraničných situáciách a na
vlastnej koži pocítiť účinok fyzikálnych zákonov, ktoré platia nekompromisne na každého. 

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag
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Vstupnou bránou do sveta limuzín s hviezdou
na kapote aj naďalej ostáva Mercedes−Benz
triedy C. Aj pri pohľade zozadu treba
uznať, že má svoje čaro.

Klasik elegán
Vstupná trieda má v rámci každej automobilky svoje čaro
i nesmierne dôležitú úlohu. Predstavuje prvý kontakt zákazníka
s danou automobilovou triedou. Do sveta limuzín
s hviezdou na kapote vás uvedie práve
Mercedes−Benz triedy C.
TEXT: MAJO BÓNA, FOTO: DAIMLER AG
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F

acelift alebo nová generácia? Argumentom pre výraz nová generácia je viac ako dvetisíc nových
dielcov, kompletne zmenená predná
časť, kvalitnejšie materiály i arzenál
asistenčných systémov známych z vyšších automobilových tried. Trieda C
prešla omladzovacou kúrou, ktorá priniesla benefity vo všetkých oblastiach
užívateľského komfortu i bezpečnosti.
OTÁZKA ELEGANCIE
Elegancia i sebavedomé vyžarovanie

je súčasťou každej limuzíny. Nenadarmo sa spája práve s luxusnou triedou, ktorá stavia takmer výlučne na
tento dizajn karosérie. Dizajn nového
omladeného modelu triedy C prináša
nový tvar predných svetlometov inšpirovaných predchádzajúcou generáciou triedy CLS. Dynamický akcent
i optické rozšírenie karosérie zabezpečuje prepracovaný predný aj zadný
nárazník.
Technika svetlometov stavia na použitie LED-diódovej technológie.

Zadné skupinové svetlomety pozostávajú výlučne z diód, predné smerovky
podobne ako aj denné svetlá používajú taktiež spomínanú technológiu.
Dopracovanie novej triedy C do absolútnych detailov dokazuje najmä
hodnota aerodynamického odporu
vzduchu, ktorý sa môže pochváliť špičkovým koeficientom odporu vzduchu,
ktorý činí rovných cx 0,26.
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Atraktivitu mimoriadne obľúbenej verzie kombi, tradične
označenej ako model T, zvyšuje panoramatická strecha.

Prístroje sa spolu s rozmerným displejom navigácie a systému Command ukrývajú pod
spoločným „šiltom“. Širšia stredová konzola získala na atraktivite dvojfarebným vyhotovením.

VIAC AKO DVETISÍC
NOVÝCH DIELCOV,
VÝRAZNEJŠÍ
DIZAJN A
PREPRACOVANÁ
PALUBNÁ DOSKA
OZNAČUJÚ
NOVÚ GENERÁCIU
EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag
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 NOVÉ HODNOTY
Kým exteriér sa menil iba v detailoch,
v interiéri bude generačný skok cítiť aj
vidieť. Najvýraznejšou zmenou je použitie veľkého displeja, ktorý sa
ukrýva pod spoločnou kaplnkou spolu
s prístrojmi. Luxusné ambiente zabezpečí aj dvojfarebné vyhotovenie palubnej dosky so zvýraznenou stredovou
konzolou. Konštruktérsky či skôr dizajnérsky um dokazuje aj efekt novej
palubnej dosky, ktorý bol dosiahnutý
iba minimálnymi zmenami.
INTERNET ONBOARD
Aj zoznam príplatkových prvkov sa
posunul do vyššej sféry. Nájdete na
ňom okrem iného aj systém Bluetooth
novej generácie s bezdrôtovým prehrávaním muziky i nahrávaním na
pevný disk, podobne ako so zobrazovaním krátkych textových správ na
displeji. Voľbou systému Multimediálny systém Command Online cestujú-

cim otvára svet internetu aj za jazdy
a milovníkov high-tech poteší aj 3D
navigačný systém, ktorý v rámci pripojenia na internet poskytuje aj údaje
o aktuálnom počasí v cieli, prípadne
upozorňuje na rôzne zaujímavé ciele.
MODRÝ SVET
Priority Mercedesu-Benz sa nemenia.
Všetky benzínové aj dieselové pohonné jednotky poskytujú viac výkonu a sú vybavené technológiou Blue
Efficiency. Benzínové verzie zrýchľujú
na stokilometrovú rýchlosť za menej
ako deväť sekúnd a najsilnejšia verzia
C 350 poteší priaznivou priemernou
spotrebou, ktorá je nižšia o neuveriteľných tridsať percent. Zásluhu na tom
má aj sériovo montovaný systém
Start/Stop pre verzie so zadným náhonom a sedemstupňová automatická
prevodovka 7G-Tronic Plus.
Medzi naftovými verzia ukoristila
v rámci faceliftu najväčšiu pozornosť

verzia 220 CDI. S manuálnou šesťstupňovou prevodovkou totiž sľubuje priemernú spotrebu na úrovni neuveriteľných 4,4 litra na 100 kilometrov.
BDELOSŤ NAD POSÁDKOU
Luxus bez kompromisov dokumentuje aj kompletný arzenál bezpečnostných systémov. Únavu vodiča má pod
kontrolou Attention Assist, komfort
nočnej jazdy zabezpečí Adaptive High
Beam Assist, v jazdnom pruhu vás
udrží Active Lane Keeping Assist, aktívny tempomat Distronic Plus dokáže
vozidlo úplne zastaviť, samozrejmosťou je aj snímač mŕtveho uhla.
Filozofia zodpovednosti tak aj
v rámci triedy C nadobúda celkom
iný rozmer. Je dôkazom prístupu,
ktorý nepozná negatívnu odpoveď,
a akákoľvek nová vízia do budúcnosti
sa stáva výzvou v rámci vývoja. Ale to
zákazníci Mercedesu-Benz určite
vedia... 
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Pohodlie, komfort
i bezpečnosť
Autobusy značky Mercedes-Benz a Setra sú už roky vnímané
odbornou, ale i laickou verejnosťou ako vozidlá, ktoré majú nielen
najväčšie renomé, ale aj najvyššiu pridanú hodnotu. Nie náhodou...
TEXT: PETER KRESÁNEK | FOTO: PETER KRESÁNEK, DAIMLER AG
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uvedeným charakteristikám
prispieva až perfekcionistický
dôraz na maximálne pohodlie,
kvalitu, komfort a bezpečnosť tak samotného vozidla, ako aj jeho cestujúcich. Aj to je dôvod, prečo práve tieto
autobusy vždy stelesňujú absolútnu
špičku vývoja bezpečnostných a motoristických technológií v autobusovej doprave, kladúcej dôraz na úsporu a ekologickosť samotných vozidiel. Práve
ekologickosť, hospodárnosť, spoľahlivosť, kvalitný servis a výborné náklady
životného cyklu vozidiel sú hlavným
dôvodom, prečo sa autobusy Mercedes-Benz a Setra, určené predovšetkým na

4

diaľkovú dopravu, čoraz viac presadzujú už aj na slovenskom trhu. Nakoniec
– potvrdzuje to aj oficiálna štatistika registrácií Združenia automobilového
priemyslu, podľa ktorej boli v minulom
roku s podielom 8,33 percenta medzi
tromi najžiadanejšími značkami.
Sila značky značiek Mercedes−Benz
a Setra sa nepresadzuje len na našom
trhu. V susednej Českej republike
zaujali mercedesácke autobusy medzi
dovážanými autobusovými značkami
prvé miesto, pričom na juhoamerickom kontinente – v Brazílii, predstavuje ich aktuálny trhový podiel medzi
autobusmi až 50 percent.


1 Najnovšia Setra TopClass S 416 HDH zaujme
už na prvý pohľad svojou modernou eleganciou.
2 Pohľad do interiéru len potvrdzuje skutočnosť,
že ide o prémiový autobus prémiovej značky.
3 Špeciálny komfortný 13-metrový model Setra
416 HDH (pre 44 + 1 + 1 cestujúcich) má
nielen novú generáciu kožených sedadiel,
Top-Sky panoramatickú sklenenú strechu,
klubové sedenie v zadnej časti, ale aj výsuvný
bar v prednej pravej časti.
4 Dôležitým prvkom určujúcim pohodlie
autobusov sú ich sedadlá. Preto ich vývoju
venujú výskumníci Daimleru zvýšenú pozornosť.
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TIETO AUTOBUSY VŽDY STELESŇUJÚ
ABSOLÚTNU ŠPIČKU VÝVOJA BEZPEČNOSTNÝCH
A MOTORISTICKÝCH TECHNOLÓGIÍ

1
1 Interiér Setry TopClass S 416 HDH
zabezpečuje aj pri cestách na dlhšie vzdialenosti
maximálny pracovný komfort a pohodlie nielen
cestujúcim, ale aj vodičovi autobusu.
2 Prejsť tréningom bezpečnej jazdy je
mimoriadne osožné zvlášť pre profesionálnych
vodičov. Presvedčila sa o tom aj Marcela
Galandová zo sninskej cestovej a dopravnej
kancelárie Galanda, ktorá s manželom Jozefom
takýto tréning absolvovala prvýkrát.
3 Nová Setra aj pri testovacích jazdách dokázala
bez akýchkoľvek problémov zvládnuť aj klzký
povrch vozovky.

2
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 Pohodlie cestujúcich určuje predovšetkým kvalita sedadiel. Nie náhodou sa preto pozornosť najnovšie
sústredila na ich ďalší vývoj. Výsledkom štvorročného výskumu a vývoja
sú nové sedadlá, pri ktorých v porovnaní s doterajšími nastali skutočne
významné zmeny počnúc rámom
sedadiel, pokračujúc ich výplňami,
čalúnením až po ovládacie prvky. Konštrukcia nových sedadiel využíva rámovú stavbu z hliníkových rúrok
s rôznou hrúbkou stien. To na jednej
strane znižuje hmotnosť (napríklad
v 12-metrovom trojhviezdičkovom
turistickom autobuse ušetria nové
sedadlá 70 kg), na strane druhej zasa
znižuje vibrácie sedadiel počas jazdy,
keď autobus nie je obsadený. Príkladom pre takéto vylepšenia sú predstavené dve série nových sedadiel. Prvá
Setra Route je určená pre autokarový
a ekonomický autobus. Druhá Setra
Voyage sa zasa využije pre turistické
autobusy najvyššej triedy. Obe sú dostupné v rôznych kvalitatívnych úrovniach s viacerými druhmi materiálov

3

čalúnenia a na výber je pochopiteľne
i celá škála rôznych farebných a vzorkových vyhotovení.
Príkladom toho, kam až môže
dosiahnuť komfort z tvorivých dielní
Daimleru, je i luxusný barový pult
zabudovaný v turistickom autobuse
Setra 416 HDH. Jeho súčasťou sú štyri
súpravy pohárov: na destiláty, vína,
nealkoholické nápoje a kávu. Nechýba
mu zariadenie na dávkovanie podávaných destilátov a ani exkluzívny kávovar. Poháre sú, samozrejme,
z tvrdeného nerozbitného skla.
Neodmysliteľnou súčasťou kvalitnej
autobusovej dopravy je najvyššia
miera bezpečnosti. Tú v autobusoch
Daimleru garantujú najmodernejšie
aktívne a pasívne bezpečnostné prvky
a systémy. Kľúčovú úlohu pritom však
aj naďalej zohráva ľudský činiteľ. Tiež
preto sa aj u slovenských vodičov
čoraz väčšej obľube tešia tréningy bezpečnej jazdy. Potvrdil to aj ten, ktorý
v areáli Driving Camp Pachfurt pripravila spoločnosť Mercedes-Benz
Slovakia... 

fleet

a aktívnu akvizíciu flotilových zákazníkov. Pri vytváraní služieb, ako aj nastavení komunikácie s týmto typom
zákazníkov úzko spolupracujeme
s koncernom Daimler AG v Nemecku.
Predovšetkým v prípade globálnych,
celoeurópskych klientov, ktorí majú
svoje zastúpenie na Slovensku, sa snažíme poskytnúť rovnaké podmienky
spolupráce, ako sú pre nich vytvorené
i v ostatných krajinách Európy. Vďaka
skúsenostiam s medzinárodnými spoločnosťami môžeme prenášať vysoké
koncernové štandardy starostlivosti
o flotilových zákazníkov aj do nášho
národného prostredia. Teda rýdzo slovenskému klientovi priniesť služby na
úrovni nadnárodných spoločností.“
Flotiloví zákazníci, pomerne k počtu
vozidiel zastúpených v ich vozovom
parku, tak využívajú celý rad výhod
a služieb. Majú k dispozícii rôzne zvýhodnenia, akými sú napr. bezplatný
servis 6 rokov/160 000 km. Samozrejmosťou sú aj rôzne balíky výbav a benefity či individuálna ponuka financovania a poistných služieb. Môžu mať
zabezpečené predvádzacie jazdy,

Zvýhodnená starostlivosť
a hrdosť k značke Mercedes−Benz
a služby Lojalita
sa prejavuje aj tým, že vozový park mnohých
majiteľov je tvorený nie jedným, ale hneď flotilou
viacerých vozidiel. TEXT: PETER ŠKORŇA, FOTO: BOHUMIL ŠÁLEK
Mgr. Ján Žurek (37)
Fleet manager
Vyštudoval Fakultu masmediálnej
komunikácie na Univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave. V spoločnosti
Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.,
pôsobí od 1. 6. 2007 a má na
starosti riadenie oddelenia flotilových
zákazníkov. Je ženatý, má 2 deti.

A

by bol akýkoľvek vzťah korektný, musí byť založený na
obojstrannej výhodnosti a rešpekte (win to win). „Vernosť zákazníka si nesmierne vážime – a v prípade, že náš klient má vo svojej
spoločnosti (musí ísť o právnickú
osobu alebo živnostníka) tri a viac vozidiel, venujeme mu špeciálnu starostlivosť v oddelení flotilových zákazníkov,“ uviedol Mgr. Ján Žurek
a pokračoval: „Oddelenie flotilových
zákazníkov, ktoré vzniklo pred štyrmi
rokmi, má na starosti komunikáciu

školu šmyku (bezpečnej jazdy), testovanie vybraných vozidiel, prípadne
konzultácie a poradenstvo v oblasti
nastavenia efektivity vynaložených
prostriedkov na nákup a prevádzku
vozového parku, tzv. náklady životného cyklu vozidla (TCO). „To všetko
sa deje v súčinnosti s obchodnými zastúpeniami značky Mercedes-Benz na
Slovensku, spadajúcimi pod Motor-Car Group,“ poznamenal na záver
Mgr. Ján Žurek.
Viac informácií na: www.mercedes-benz.sk/flotilove-baliky/kontakt 
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125 rokov Mercedes−Benz

Míľniky
nesmrteľnej legendy
Uplynulo už 125 rokov, ako podal Carl Benz svoju
patentovú prihlášku na trojkolku „s pohonom na
benzínový motor“. A práve tento dátum sa
považuje aj za dátum zrodu prvého skutočného
automobilu... TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: DAIMLER AG
29. 1. 1886
Benzov automobilový
„rodný list“
– patent č 37435
– z 2. novembra
1886.
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1. 1. 1911

S

15. 2. 1936

amozrejme, že za vyše sto rokov pokročil vývoj v automobilovom segmente míľovými krokmi vpred.
Nespochybniteľným faktom však je a aj navždy zostane, že pri zlomových okamihoch technologického, ekologického a bezpečnostného vývoja automobilov vždy hral,
hrá a aj bude hrať koncern Daimler AG a značka Mercedes-Benz nenahraditeľnú, kľúčovú úlohu. A práve to bol
dôvod, prečo sme sa niektoré z míľnikov vývoja auta a automobilizmu rozhodli priniesť formou seriálu, v tomto
čísle mapujúceho historické okamihy, ktoré sa odohrali
v mesiacoch január až marec od roku 1886 až po dnešok.

Január
Pred 125 rokmi – 29. januára 1886: Carl Benz prihlásil
patent na svoje trojkolesové „vozidlo s pohonom na benzínový motor“. DRP č. 37 435 z 2. novembra 1886 sa považuje
za „rodný list“ automobilu.
Pred 115 rokmi – 14. januára 1896: Henry Lawson zakladá najstaršiu automobilku Veľkej Británie – Daimler
Motor Company Ltd.
Pred 100 rokmi – 1. januára 1911: Po tom, čo Benz prevzal Süddeutsche Automobilfabrik Gaggenau GmbH, zaradil do svojho programu kompletnú paletu úžitkových
vozidiel. Ku koncu roka sa podnik mení na Benzwerke
Gaggenau GmbH.
Pred 60 rokmi – 23. januára 1951: Bol patentovaný bezpečnostný rám kabíny vynález Bélu Barényiho,
chránený pod č. 854 157,
ktorý je ešte aj dnes základom pasívnej bezpečnosti automobilu.
Pred 35 rokmi – 1. ja−
nuára 1976: K tomuto
dňu sa v Nemecku zavádza povinnosť zapínania bezpečnostných
pásov na predných sedadlách. Mercedes-Benz svoje modely
osobných automobilov
sériovo vybavuje bezpečnostnými pásmi na
predných sedadlách už
od roku 1973. Prvý pás
však Mercedes-Benz poBéla Barényi nad maketou svojho vynálezu
núkal už v roku 1957 –
– bezpečnostného rámu kabíny auta.
pre typ 300 SL Roadster.
Pred 35 rokmi – 27. januára 1976: Mercedes-Benz v Bandole na juhu Francúzska predstavuje svoj konštrukčný rad
123 pre strednú triedu s typmi 200 D, 220 D, 240 D, 300 D,
200, 230, 250, 280 a 280 E. Tento rad nahrádza modely
„čiarka osem“ konštrukčných radov 114/115 a stáva sa jedným z najúspešnejších konštrukčných radov Mercedes-Benz vôbec a dnes je žiadaným „youngtimerom“.
Pred 30 rokmi – od 26. januára do 1. februára 1981: Vo
fínskom Rovaniemi je predstavený antiblokovací systém
(ABS) pre úžitkové vozidlá, ktorý bol vyvinutý spoločne
s výrobcom bŕzd WABCO.

Experimentálne vozidlo F 100 obsahovalo veľké množstvo
inovačných prvkov.

Pred 20 rokmi – od 12.
do 20. januára 1991: Na
výstave North American
International Auto Show
v Detroite predstavuje
Mercedes-Benz experimentálne vozidlo F 100
s množstvom inovačných konštrukčných
prvkov.
Pred 15 rokmi – od 6.
do 15. januára 1996:
Nová ľahká dodávka Mercedes−Benz Vito
Pri príležitosti výstavy
získala aj cenu Van of the Year 1996.
North American International Auto Show v Detroite Mercedes-Benz predstavuje
automobilovú koncepciu „AAVision“, štúdiu automobilu
s pohonom všetkých kolies na voľné chvíle. Obsahuje dizajnové prvky neskoršej triedy M.
Pred 15 rokmi – od 11. do 21. januára 1996: Na ženevskom salóne úžitkových vozidiel je širokej verejnosti predstavená nová ľahká dodávka Vito. V rovnakom roku
získava ocenenie Van of the Year 1996.

Prvý sériovo vyrábaný dieselový osobný automobil sveta,
Mercedes−Benz 260 D (W 138)

Február
Pred 75 rokmi – od 15. februára do 1. marca 1936: Prvý
sériovo vyrábaný dieselový osobný automobil sveta, Mercedes-Benz 260 D (W 138), debutuje na veľtrhu Internationale
Automobil – und Motorrad-Ausstellung v Berlíne. Na veľtrhu sú tiež nové typy osobného automobilu 170 V (W 136)
a 170 H (W 28).
Pred 65 rokmi – 22. februára 1946: V Untertürkheime je
dokončený prvý motor pre osobné automobily vyrábaný
po skončení vojny – 1,7-litrový štvorvalec pre
Mercedes-Benz 170 V.
Pred 60 rokmi – 18. a 24. februára 1951: Daimler-Benz sa
s troma predvojnovými pretekárskymi autami W 154 zúčastňuje na pretekoch Premio Presidente de la Naciòn Juan
D. Peron v Argentíne.
Pred 25 rokmi – od 3. do 8. februára 1986: Daimler-Benz
uvádza vo fínskom Rovaniemi dôležité prvky automobilovej
bezpečnosti – reguláciu preklzávania hnacích kolies (ASR)
pre osobné automobily a úžitkové vozidlá, ako aj automatický samosvorný diferenciál (ASD) a automaticky zapínaný
pohon štyroch kolies (4MATIC) pre osobný automobil.
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125 rokov Mercedes−Benz

Mercedes−Benz 300 SEL (W 109) z roku 1966 mal sériové
vzduchové pruženie.



Marec
Pred 125 rokmi – 8. marca 1886: Gottlieb Daimler si vo
fabrike na výrobu kočov Wilhelm Wimpff & Sohn v Stuttgarte objednáva koč, údajne ako narodeninový darček pre
svoju ženu Emmu. V tom istom roku vo fabrike na výrobu
strojov v Esslingene do neho namontuje rýchlobežný
motor, a tak vzniká jeho prvý štvorkolesový automobil.
Pred 125 rokmi – 25. marca 1886: Gottlieb Daimler si
dáva patentovať svoj hladinový karburátor (DRP č. 36 811,
udelený 16. septembra 1886).
Pred 110 rokmi – od 25. do 29. marca 1901: Počas
Týždňa Nizza vyhráva továrenský mechanik Wilhelm
Werner na Mercedese s výkonom 35 k preteky Nizza
– Salon – Nizza s dĺžkou 392 kilometrov. Prvé miesto
zaujíma Werner aj počas horských pretekov Nizza – La
Turbie s priemernou rýchlosťou 51,4 km/h. Úspechy
nového vozidla sú také pôsobivé, že Paul Meyan, generálny
sekretár automobilového klubu Francúzska, pri spätnom
pohľade na preteky píše: „Nous sommes entrés dans l’ère
Mercédès“ (Vstúpili sme do éry Mercedesu).

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

25. 3. 1901

15. 2. 1936

15. 2. 1936

Pred 95 rokmi – na jar 1916: Benz & Cie. zakladá vo svojom závode Mannheim učňovské oddelenie s platenými
školiteľmi, ktoré poskytuje spočiatku 30, neskôr 80 učňovských miest. V júli toho istého roka zakladá učňovské oddelenie aj DMG.
Pred 60 rokmi – v marci 1951: Mesiac po ukončení výroby autobusu O 5000 sa v Sindelfingene končí výroba
O 6600 a presúva sa do Mannheimu. Výroba autobusov je
tak sústredená v závode Mannheim.
Pred 45 rokmi – v marci 1966: V závode Sindelfingen začína výroba osobného automobilu typu 300 SEL (W 109),
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ktorý sa od 300 SE (W 108) odlišuje sériovým vzduchovým
pružením a o 10 centimetrov dlhším rázvorom.
Pred 30 rokmi – 2. marca 1981: V Untertürkheime je
predstavený skúšobný autobus typu O 305 s pohonom na
metanol. O tri dni neskôr sa v rámci projektu Alternatívne
pohony, ktorý podporilo Spolkové ministerstvo pre výskum a technológiu, začína rozsiahla skúška v Berlíne
s 30 osobnými automobilmi typu 280 SE s pohonom
na metanol.
Pred 30 rokmi – od 5. do
15. marca 1981: Airbag
a napínač bezpečnostného pásu ako dôležité
súčasti pasívnej bezpečnosti sú vrcholom na
Medzinárodnom automobilovom salóne v Ženeve.
Daimler-Benz je na celom
svete prvým výrobcom,
ktorý ich prezentuje. Od
20. júla sú dostupné pre
vodiča a spolujazdca ako
zvláštna výbava v limuzínach triedy S (W 126).
Pred 30 rokmi – od 17.
do 22. marca 1986: Novovyvinutý konštrukčný
Od roku 1981 sú airbag a napínač
rad veľkododávok T 2,
bezpečnostného pásu súčasťou pasívnej
interne nazývaný aj ako
bezpečnosti.
LN 1, je v Ríme predstavený novinárom. Zahŕňa najskôr typy 507 D až 811 D s celkovou prípustnou hmotnosťou 3,5 až 7,5 tony.
Pred 20 rokmi – od 7. do 17. marca 1991: Na ženevskom
autosalóne debutuje Mercedes-Benz triedy S konštrukčného radu 140 s typmi 300 SE/SEL, 400 SE/SEL, 500
SE/SEL a 600 SE/SEL. Nová limuzína najvyššej triedy sa
vyznačuje nielen množstvom technických noviniek, so svojím „plaketovým chladičom“ a hviezdou umiestnenou na
kapote zároveň uvádza aj štylisticky nové poňatie tradičnej
masky chladiča Mercedesu.
Pred 15 rokmi – od 7. do 17. marca 1996: Na ženevskom
autosalóne Mercedes-Benz v rámci svojej výrobnej ofenzívy uvádza tri svetové novinky: kombi triedy C (konštrukčný rad 202) a triedy E (konštrukčný rad 210), ako aj
veľkopriestorové limuzíny triedy V odvodené od dodávky
Vito (konštrukčný rad 638). 

Pred 20 rokmi zažila debut aj limuzína najvyššej triedy
Mercedes−Benz 600 SEL radu 140.

servis

Komplexná servisná starostlivosť

Servisná zmluva
Bez hotovosti a bez účtu
Kladiete si otázku, ako si môžete pre vaše vozidlo
zabezpečiť kompletný servis s elimináciou všetkých
prevádzkových rizík? Upriamte pozornosť na optimálne
riešenie, ktorým je Servisná zmluva. Práve ona vám
poskytne istotu perfektného servisu vášho vozidla a úplne
vylúči akékoľvek riziká ďalších nákladov na výmenu,
či opravu agregátov a ostatných náhradných dielov.

●

●
●
●

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

Vaše výhody a istoty
pevný mesačný poplatok určený individuálne podľa
dohodnutého ročného počtu km a času trvania zmluvy
optimálna údržba vozidla
vylúčenie rizika nákladov za nepredpokladané opravy
možnosť kalkulácie do budúcnosti

Servisná zmluva Compact
– Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných
výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej
knižky vrátane výmeny olejov.
Servisná zmluva Compact plus
– Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných
výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej
knižky vrátane výmeny olejov.
– Opravy alebo výmeny prevádzkou opotrebiteľných
dielov, akými sú brzdové kotúče, brzdové platničky,
klinový remeň, stierače.
Servisná zmluva Excellent
– Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných
výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej
knižky vrátane výmeny olejov.
– Opravy alebo výmeny prevádzkou opotrebiteľných
dielov (napr.: brzdy, tlmiče, výfuk atď.).
– Opravy porúch spôsobených chybou materiálu alebo
výrobnou chybou, po uplynutí záruky poskytovanej
výrobcom vozidla.
– Pokrytie nákladov na výmenu agregátov vozidla,
pokiaľ nie je možná oprava.

Príklady servisnej zmluvy
Vozidlo:
Použitie:
Dĺžka trvania zmluvy:
Očakávaný ročný prejazd:
Účinnosť zmluvy končí pri:
Druh zmluvy
Compact
Compact plus
Excellent

Mercedes−Benz Actros, 1844 LS
Medzinárodná diaľková doprava
48 mesiacov
120 000 km
480 000 km

Sadzba za 1 km
0,00680
0,01340
0,02742

Mesačný poplatok (bez DPH)
68,00 G
134,00 G
274,20 G

Servisná zmluva
S nami viete už dnes, koľko bude stáť údržba
vášho vozidla v budúcnosti.

Kontakt:
Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.,
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava,
tel.: 02 4929 4954
servisne.zmluvy@daimler.com
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zelené technológie

1

zmení tvár
Vodík
automobilového priemyslu
Otázka budúcnosti, jej vzhľadu i postupný
nástup využívania alternatívnych zdrojov
energie sú pre existenciu ľudstva
mimoriadne dôležité. Tretiu priemyselnú
revolúciu povedie práve vodík...
TEXT: MAJO BÓNA |FOTO: DAIMLER AG

A

k si uvedomíme náročnosť
ťažby ropy i jej následného
spracovania, nevyužívanie vodíka na pohon automobilov možno
prirovnať k hriechu. Mercedes-Benz
technológiu palivových článkov posúva do finálnej fázy a orientuje sa na
jej postupnú aplikáciu vo všetkých sférach automobilového priemyslu.
PREČO VODÍK?
Fascinujúce na vodíku sú dve veci.
V prvom rade ide o najmenší a najľahší prvok v chemickej tabuľke,
v druhom rade sa nachádza na našej
planéte v neprebernom množstve. Pri-
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1 Mercedes−Benz triedy B F−Cell. Zrejme by
ste v ňom revolučnú technológiu ani nehľadali.
Technika palivových článkov sa totiž ukrýva
v absolútne štandardnej karosérii triedy B.
2 Dramatické zmeny používania automobilu
nečakajte. Natankovanie plnej nádrže vodíka
netrvá viac ako štyri minúty. Tankovacia pištoľ
je takmer identická s tou benzínovou.
3 Vozidlo s palivovými článkami má aj
lítiovo−iónové batérie, ktoré dodávajú elektrickú
energiu do sústavy počas zrýchľovania,
čím sa vyrovnávajú výkyvy napätia
v systéme a palivové články pracujú stále
v ideálnom režime.

2

tom je jeho energetická hustota mimoriadne vysoká. Momentálne je vodík
jednou z najzanedbávanejších surovín
na našej planéte. V atmosfére či na
zemi sa nachádza najčastejšie vo
forme kvapalnej či plynnej. Prvým dôvodom na jeho využitie je teda jeho
dostupnosť i energetická bilancia.
AKO HO VYPRODUKUJEME?
Jednoducho, elektrolýzou. Jednoduchá chemická reakcia za asistencie
elektrickej energie dokáže rozdeliť
molekulu vody na kyslík a vodík a vyprodukovať tak vodíkový plyn. Revolučné na danom procese je to, že
výrobnú stanicu, hoci menšiu, môže
vlastniť ktorákoľvek domácnosť. Ľudovo povedané, „benzín“ do vášho
automobilu si vyrobíte sami. A keď
k tomu prirátame získavanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov,
ako napríklad vietor, príliv/odliv, solárne panely, môžeme hovoriť o skutočnej bezemisnej prevádzke
automobilov.

3

AKO SA SKLADUJE?
V tlakových nádobách, ktoré sú v prípade nádrží automobilov MercedesBenz natlakované na 700 barov.
Prináša to výhodu nielen z hľadiska
množstva uskladneného vodíka, ktorý
zabezpečí adekvátny dojazd vozidla,
ale aj v ochrane pred nežiaducou explóziou. K palivovým článkom sa dostáva vodík cez špeciálne
bezpečnostné ventily.
KOĽKO VODÍKA SA VYRÁBA DNES?
Aj napriek tomu, že o tom mnoho ľudí
nevie, už dnes sa vodíka vyrába oveľa
viac, než sa reálne využije. Vodík je
totiž vedľajším produktom mnohých
priemyselných procesov. Iba v Nemecku sa v súčasnosti produkuje
ročne také množstvo, ktoré by umožnilo pohon viac ako 750-tisíc automobilov, v celosvetovom meradle by

produkcia vodíka stačila na zásobovanie zhruba troch miliónov automobilov. Pozitívnou správou je fakt, že
v horizonte roku 2050 sa s vodíkom
ráta ako s nosným palivom pre pohon
automobilov.
PREČO JE VODÍK REVOLUČNÝ
PRVOK?
Jedinou emisiou pri výrobe elektriny
prostredníctvom reakcie kyslíka a vodíka v palivových článkoch je totiž
čistá vodná para, takže sa vodík dostáva naspäť do ovzdušia vo forme suroviny, ktorú možno opäť využiť na
výrobu samotného vodíka na individuálnu dopravu, prípadne na zásobovanie domácností vodíkom na výrobu
elektriny. Tento proces sa dá opakovať
prakticky donekonečna s maximálnou
ohľaduplnosťou voči životnému
prostrediu. 
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elektromobilita

Študent a pretekár v jednej osobe – Jakub Kolek a ,,duchovný otec“ elektromobilu
– zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie SOŠ automobilová Ing. Peter Vida.

Vŕtačkomobil

Podpora rozvoja mladých talentov a motoristických nadšencov
pri realizácii ich motoristických a technologických vízií zo strany
značky Mercedes−Benz nachádza svoje uplatnenie nielen v zahraničí,
ale už aj na Slovensku. TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: BOHUMIL ŠÁLEK

N

ie je to tak dávno, čo sme na
stránkach časopisu priniesli
informácie o tom, ako vďaka
skupine 150 študentov vznikla v Nemecku štúdia elektrovozidla Mercedes-Benz F-Cell Roadster s výkonom
1,2 kW a rýchlosťou 25 km/h, pripomínajúca kríženca trojkolky Karla
Benza spred 125 rokov a najmoder-
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nejších technológií.
O tom, že ani slovenskí študenti nezaostávajú vo vývoji alternatívnych,
nekonvenčných vozidiel, svedčí aj spolupráca spoločnosti Motor-Car Košice
so Strednou odbornou školou automobilovou v Košiciach pri výrobe elektromobilu. Práve vďaka nej sa študenti
školy zúčastnili 2. ročníka pretekov

elektromobilov organizovaných firmou Bosch Power Tools v maďarskom
Miškovci.
„So spoločnosťou Motor-Car Košice
spolupracuje naša škola už takmer
dvadsať rokov. V rámci nej študenti
absolvujú prax aj v servise Motor-Car
Košice. Naposledy, vďaka finančnej
pomoci, sme mohli zostrojiť aj náš

prvý elektromobil,“ uviedol zástupca
riaditeľa pre praktické vyučovanie
a „duchovný otec“ myšlienky výroby
funkčného elektromobilu Ing. Peter
Vida. Podľa jeho slov cesta od myšlienky ku konečnej realizácii elektromobilu nebola jednoduchá. „Práve
naopak,“ poznamenáva Peter Vida
a pokračuje, „prvou prekážkou bolo
to, že súťaž je organizovaná pre vysoké
školy a univerzity. Aby sa jej mohli zúčastniť aj naši stredoškoláci, spojili
sme sa s Technickou univerzitou v Košiciach. Vďaka tomu – pod hlavičkou
Technickej univerzity – mohol byť
jeden z troch súťažných elektromobilov zo Slovenska náš.“ Nasledoval
vývoj vozidla, spracovanie konštrukčnej dokumentácie, jej odsúhlasenie
v ústredí spoločnosti Bosch a následná
výroba. „Celý proces od vytvorenia
projektu elektromobilu až po jeho realizáciu trval tri mesiace. Základná

konštrukcia elektromobilu bola vyrobená v dielňach našej SOŠ automobilovej, avšak niektoré dielce – ako napr.
zadná náprava z ľahkých zliatin a pod.
– boli dané na výrobu do externého
prostredia. Pohonnou jednotkou vozidla sa stalo šesť akumulátorových
vŕtačiek, ktoré museli elektromobil
poháňať rýchlosťou aspoň 27 km/h
naraz. Naše vozidlo dokázalo ísť na súťažnom okruhu o 10 kilometrov za hodinu rýchlejšie, vďaka čomu sme
vyhrali v našom rozjazde rýchlostnú
skúšku a v okruhovej jazde sme skončili na druhom mieste. A hoci sme sa
nakoniec do finále neprebojovali, sme
spokojní, pretože sme bodovali aj
dizajnom nášho vozidla. Najväčším
úspechom bolo získanie 22. miesta
za technickú pokrokovosť zo 64 účastníkov vysokých škôl,“ prezradil
zákulisie vzniku „vŕtačkomobilu“
Peter Vida. 
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inovácie

Cesta okolo sveta

Prvú jazdu okolo sveta – F−CELL World Drive – sériovo vyrábaných
vozidiel s elektrickým pohonom na palivové články začali mercedesy
B F−CELL. Cestu okolo sveta troch bez emisií jazdiacich
vozidiel B F−CELL načasovali k 125. výročiu vynálezu automobilu.
TEXT: PETER KRESÁNEK, DAIMLER AG | FOTO: DAIMLER AG

S

ymbolicky ju odštartovala nemecká spolková kancelárka
Angela Merkelová a predseda
predstavenstva Daimleru Dieter Zetsche. Na 125 dní rozvrhnutá expedícia
okolo sveta cez štyri kontinenty a 14
krajín, teda vyše 30 000 ubehnutých
kilometrov zahrňuje okrem iného prejazd cez Paríž, Barcelonu, Madrid,
Lisabon, Los Angeles, Vancouver, Sydney, Šanghaj, Peking, Alma-Atu, Moskvu, Petrohrad, Oslo a Štokholm.
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Cieľom expedície je preukázať zrelosť a každodennú využiteľnosť vozidiel na palivové články nielen
v najrôznejších cestných a klimatických podmienkach, ale aj pri dlhých
trasách. Zároveň chce podnietiť výstavbu pre ne plošnej infraštruktúry
čerpacích staníc. Dôvod je jednoduchý
– popri lokálne bezemisnej mobilite
ponúka trieda B F-CELL aj všetky pre
túto značku typické vlastnosti, akými
sú bezpečnosť, komfort, suverénny

výkon pohonu, ako aj vzorná funkcionalitá v kombinácii s absolútnou využiteľnosťou v každodennom živote.
Jazdou F-CELL World Drive dokáže
zároveň Mercedes-Benz vysokú úroveň vyspelosti technológie palivových
článkov a preukáže jej potenciál po celom svete. Jazda okolo sveta však súčasne poukáže aj na jednu veľkú
výzvu: infraštruktúru zásobovania vodíkom. „Táto forma elektromobility sa
bude dať realizovať iba s vyhovujúcou

Vyše tridsaťtisíc kilometrová trasa povedie cez štyri kontinenty a 14 krajín.

sieťou čerpacích staníc na vodík. Teraz
už stojí za to vybudovať takúto sieť
čerpacích staníc spoločnými silami,“
hovorí Dr. Thomas Weber, člen predstavenstva spoločnosti Daimler AG,
zodpovedný za koncernový výskum
a vývoj divizíe Mercedes-Benz Cars.
Počas jazdy F-CELL World Drive stavia Mercedes-Benz nielen na demonštrácii jazdných výkonov svojich vozidiel, ale trasu využíva súčasne na to,
aby zvýšil celosvetový záujem o poten-

Jednou zo zastávok na ceste okolo sveta stalo aj Múzeum Loure v Paríži.

ciál technológie palivových článkov.
Počas viac ako 20 dní sa budú na vyše
20 medzizastávkach na trase konať lokálne aktivity, ktoré ponúknu príležitosť na intenzívnu diskusiu na tému
elektromobilita. Do programu bude zapojená aj politika a celosvetoví partneri
stuttgartského výrobcu automobilov.
A čo dodať na záver? Najpresnejšie
to pomenoval pri štarte D. Zetsche,
keď o.i. uviedol, že: „Táto doteraz jedinečná cesta okolo sveta s vozidlami na
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palivové články, ktoré sú použiteľné
pre bežného užívateľa, opäť raz dokazuje, že máme dostatok priekopníckeho ducha na ďalších najmenej
125 rokov inovácií.“ 
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Pomáhajú múzam
V prítmí výnimočnej atmosféry činohernej, opernej alebo baletnej
scény Slovenského národného divadla si len málokto spomenie na
tých, bez ktorých by Národné divadlo nebolo tým, čím je. Na tých,
ktorí na pohľad neživým veciam vďaka svojej zručnosti, trpezlivosti,
talentu a šikovnosti vdychujú život, ktorí sú v sále a na „doskách,
ktoré znamenajú svet“ prítomní a viditeľní len cez výsledok svojej
práce. A práve o nich a nielen o nich sa budeme rozprávať s riaditeľom
umelecko−dekoračných dielní SND Petrom Šugárom...
TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: BOHUMIL ŠÁLEK

Pokiaľ by sme to mohli zjednodušiť,
mohli by sme konštatovať, že riadi−
teľ činohry má na starosti hercov
a výber repertoáru – podobne ako
aj riaditeľ opery či baletu. Čo však
je kompetenciou riaditeľa ume−
lecko−dekoračných dielní?
Spolu s mojimi spolupracovníkmi
a kolegami sme prví, ktorí sa ako výkonná zložka asi pol roka pred premiérou stretávame s novou
inscenáciou, s jej realizačným tímom.
Ako riaditeľ mám zodpovednosť za výrobu, zabezpečenie a inštaláciu scénických a kostýmových výprav pre všetky
tri umelecké zložky SND – operu, činohru a aj balet. Zároveň zodpovedám
za celý bezchybný priebeh skladovania, výstavby a navážania dekorácií na
jednotlivé scény. Ide teda o kombináciu zvládnutia komunikačných a manažérskych schopností.
Ako riaditeľ umelecko−dekoračných
dielní ste zodpovedný za bez−
chybný chod toho, čo bežný náv−
števník jednej z troch scén SND
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nielenže priamo nevníma, ale často
ani dostatočne neocení...
Inštitúciu, akou je SND, by som prirovnal k zložitému mechanizmu
hodín, k orloju. V prípade aj tej najmenšej chyby, nedokonalosti a nedostatku by prestal fungovať, nech by
bol vymyslený kýmkoľvek. Pokiaľ
však zapadajú všetky – aj tie najmenšie a zdanlivo najnepodstatnejšie súčiastky do seba tak, ako majú,
komplikovaný mechanizmus ako
celok funguje. Má svoju dušu, plní si
svoju určenú úlohu a robí ľuďom
okolo seba radosť. Vtedy nie je podstatné, či ste napr. jeho viditeľným ciferníkom, jeho ručičkami hodín, či ste
postavy - v pravidelných intervaloch
sa objavujúce a meniace, alebo ste pre
bežného človeka neviditeľnou časťou
zložitého celku. Podstatné je zadosťučinenie, že bez vás by orloj nebol
orlojom, ale len kopou nefunkčných
súčiastok.
Aké profesie sú vo vašich dielňach
zastúpené?
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Jeden z troch Unimogov U 20 aj s originálnym návesom, ktoré boli v SND dané do prevádzky 1. septembra 2010.

Peter Šugár (50)
Riaditeľ umelecko−dekoračných
dielní SND
Od roku 1987 v rámci Slovenského
národného divadla pôsobil ako vedúci
oddelenia dopravy. Do funkcie riaditeľa ho
uviedol v roku 1996 vtedajší riaditeľ SND
Dušan Jamrich. Vo funkcii pôsobí dodnes.

UNIMOGY SÚ
NAŠE PRVÉ
NÁKLADNÉ
VOZIDLÁ
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 V prvom rade by som rád zdôraznil
– a som na to aj patrične hrdý, že naše
dielne, čo činí spolu 160 spolupracovníkov, si dokážu všetko, čo potrebujú,
zabezpečiť a vyrobiť samy. Sme teda
absolútne sebestační. A to aj vďaka širokému zastúpeniu profesií. V rámci
kostýmovej výroby máme pánsku a aj
dámsku krajčírsku dielňu, patinačnú
a modistickú, obuvnícku a tiež aj vlásenkársku dielňu. Disponujeme vlastnou farbiarňou látok, vlastnou
čistiarňou a tiež aj vlastným zbrojárom.
Pokiaľ ide o scénickú výrobu, tú
u nás tvoria zámočnícka, stolárska,
čalúnnická, maliarska a kašírnická
dielňa. K nim patrí aj ateliér, kde naše
kolegyne premieňajú scénické návrhy
do výrobných výkresov. Samostatnou
časťou je doprava, ktorá zabezpečuje
nielen všetky dopravné služby spojené
s činnosťou SND.

Súčasťou technického zabezpečenia
je aj vozový park. Ten tvoria aj vo−
zidlá so značkou Mercedes−Benz...
Prvé vozidlo značky Mercedes-Benz
triedy A používame od roku 2008
– pre jeho úspornosť a bezpečnosť ako
kuriérske auto medzi budovami, ktoré
vlastní divadlo. Okrem neho máme od
začiatku tohto roka, na základe vzájomnej spolupráce medzi SND a importérom značky Mercedes-Benz na
Slovensku ďalšie dve vozidlá značky
Vito (2.2 TDI a 3.0 TDI – pozn. red.),
ktoré slúžia najmä na prevoz umeleckých pracovníkov a v prípade potreby
aj umelcov – napr. do našich umeleckých dielní na skúšku oblečenia
a pod.
Posledné Mercedesy, ktoré vlastníme – sú tri Unimogy U 20 aj
s originálnymi návesmi, ktoré boli
v Národnom divadle dané do
prevádzky 1. septembra 2010.

Pred minuloročným septembrom
ste navážali do divadiel dekorácie
na vozidle inej značky?
Nie. Národné divadlo ako 90-ročná
inštitúcia používala vo svojich začiatkoch od roku 1921 na presun dekorácií konské povozy. Od roku 1949, resp.
1950 ich nahradili traktory. Posledný
z nich absolvoval trasu medzi skladom a divadlami 30. júna minulého
roka. Takže naše tri Unimogy sú
z tohto pohľadu prvé nákladné
vozidlá.
Čo hralo hlavnú úlohu pri vašom
rozhodovaní sa o tom, aký typ vo−
zidla bude pre vás najvhodnejší?
Veľkosť nakladacích rámp, vjazdy
a príjazdy do skladu a do divadiel,
ako aj samotná preprava v úplnom
centre Bratislavy je natoľko špecifická a náročná, že si to vyžadovalo
vozidlá, ktoré majú veľmi nízku hlučnosť, sú ekologické, majú optimálnu

spotrebu, vhodné rozmery, dobrý polomeru otáčania, výborné manévrovacie schopnosti, sú výkonné,
neporuchové, komfortné, spoľahlivé
a majú zabezpečený kvalitný a nadštandardný servis. Radili sme sa aj
s našimi kolegami v Prahe a vo
Viedni a hoci oni majú vozidlá iných
značiek, sami nám odporúčali Unimog. Dnes – aj po absolvovaní zimy
– keď sme otestovali aj nadstavby ako
snehový pluh a snehovú frézu, môžeme spokojne konštatovať, že sme sa
rozhodli správne.
Brali ste do úvahy ešte aj iné
technické kritériá?
Samozrejme. Veľmi kvitujeme, že
naše Unimogy majú nielen na mieru
zhotovené mercedesácke návesy, ale aj
odnímateľné oje od prívesu. To je dôležité z toho hľadiska, že napr. v našom sklade dekorácií disponujeme
špeciálnym nákladným výťahom,

ktorý je jediný takéhoto druhu na
svete – a v ktorom je potrebné príves
od vozidla odpojiť. Tiež je veľmi dobrým technickým riešením to, že naše
Unimogy majú portálové nápravy,
umožňujúce prejazd vozidiel na najvyššej možnej úrovni, či to, že disponujú aj vyklápateľnými korbami, čo sa
nám hodí pri prevoze rôzneho materiálu. Už si ich boli pozrieť aj kolegovia z viedenského divadla a nepreženiem, ak poviem, že nimi boli veľmi
očarení.
Plánujete v blízkej budúcnosti
nákup ďalších vozidiel značky
Mercedes−Benz?
Všetko je otázka závislá od dostatku
financií a potreby obnovy vozového
parku. Keďže máme zabezpečený profesionálny a nadštandardný servis zo
strany Mercedesu, predpokladáme, že
nám napr. súčasné tri Unimogy U20
poslúžia aspoň 20 rokov... 

MercedesCard – zrýchľujeme...
Kreditná karta MercedesCard vstúpila do svojej novej
etapy – zaradila sa medzi prvé karty, ktoré dnes ponúkajú
možnosť tzv. bezkontaktných platieb. Táto skutočnosť nás
veľmi teší a veríme, že možnosť rýchlejších, pohodlnejších
platieb v spojení s výhodami a zľavami ocenia všetci
držitelia MercedesCard.
MercedesCard znamená exkluzívne podmienky
čerpania finančných prostriedkov a používanie karty
v prvom roku úplne zdarma.
A navyše....
Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované
na Slovensku
● Magazín vašej triedy – Hviezdy ciest
● 7 % zľava na darčekové predmety Mercedes-Benz
● Bezplatný vstup do Mercedes-Benz Múzea
v Stuttgarte
● V prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz
v zahraničí navýšenie úverového limitu
● 10 % zľava na krátkodobé zapožičanie vozidiel
spoločnosti Motor-Car Bratislava, s.r.o.
● Zvýhodnené ceny kurzov bezpečnej jazdy
– škola šmyku.
●

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

Podrobné informácie o výhodách kreditnej karty
MercedesCard vrátane žiadosti o vydanie karty nájdete na
našej stránke www.mercedes-benz.sk/ Mercedescard
Vaše prípadné otázky radi zodpovieme aj telefonicky
na číslach: 02/4929 4418, 0918/ 500 114.
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Časť prvá:
Zrodenie legendy

Pili ste
už dobrú kávu?
Zažili ste už okúzlenie šálkou kávy, boli ste už vtiahnutí
do jej atmosféry, očarení rafinovanou zmesou chutí
ovocia a závojom vôní kvitnúcej lúky? Prežili
ste volanie diaľok do nepreniknuteľných lesov,
kde v hmlistom opare prináša jeden
nenápadný ker svoje červené ovocie?
TEXT: ING. JAROSLAV ÚTLY, GENERÁLNY RIADITEĽ ATC−JR | FOTO: ARCHÍV

Pastier Káldi tancuje s kozami
(dobová rytina).

A

k nie, pokúsime sa vám priblížiť históriu, vznik a prípravu tohto legendárneho
nápoja, ktorý dobyl svet i srdcia ľudí.
Prinesieme vám aj návod na to, ako si
nájsť dobrú kávu a ako si ju pripraviť
tak, aby ste boli nadšení bohatosťou
jej chutí a arómy.
Je to už naozaj dávno, čo prvý človek
ochutnal plod kávovníka a my nevieme, či si ho pripravil ako jedlo
alebo ako nápoj.
Je to tiež už naozaj veľmi dávno, čo
človek upražil svoje prvé kávové zrnko
a pravdepodobne k tomu došlo náhodou.
A je tiež veľa dávnych legiend popisujúcich tieto udalosti a my nevieme,
koľko pravdy obsahujú. Tu je azda najznámejší z príbehov:
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„Kávový dom“ – predchodca dnešných
kaviarní (dobová fotografia).

NA POČIATKU BOL...
Etiópsky pastier menom Káldi pásol
ako zvyčajne svoje stádo kôz a vyhľadával mu vhodné a výdatné pastviská.
Jedného dňa však spozoroval nezvyčajnú vec – na niektoré kozy zo stáda
nepadla večer únava, ale boli nápadne
svieže a nechcelo sa im spať. Keď sa
tento večerný rozruch v stáde opakoval, Káldi nasledujúce dni starostlivo
sledoval svoje stádo pri pasení a zbadal, že „nočnými výtržníčkami“ sú
práve tie kozy, ktoré konzumujú červené plody jedného neznámeho kríka.
Zázračné červené plody zobral do kláštora a odovzdal tamojším mníchom na
preskúmanie. Mnísi ich začali konzumovať a pomáhali si tak v boji s ospalosťou pri nočných omšiach. Po čase
ich začali pražiť a takto vznikli prvé

osviežujúce nápoje. Podľa mesta Kaffa,
kde sa začala písať história ich pitia,
dostal nápoj meno káva.
Pre tých, čo budú hľadať pravý kávový originál, máme ešte jednu dôležitú povesť: Mnísi z kláštora nezjedli
hneď všetky kávové plody prinesené
Káldim, ale niektoré pôvodné zrnká
kávy zasadili a dohliadali na ich rast.
V oblasti Sidamo sa dodnes podľa tejto

Palestínska žena melúca kávu
v kamennom mažiari.

legendy pestujú kávovníky, ktoré sú
priamymi dedičmi rastliny objavenej
pastierom Káldim. Ak teda chcete vedieť, čo prinútilo kozy tancovať a ako
chutila prvá káva na svete, zaobstarajte si kávu menom Etiopia Sidamo.
VÍNO ARÁBIE
Hoci je príbeh o pastierovi krásny, nemáme o ňom žiadny dôkaz. Prvá éra
naozaj dokazujúca pestovanie kávy sa
začína až v 15. storočí v Etiópii, kde kávové kríky rástli voľne v prírode a obchodovanie s ich plodmi žiarlivo strážili
Arabi, ktorí dbali o to, aby všetky zrnká
kávy opúšťajúce krajinu boli zbavené
klíčivosti uvarením vo vode alebo usušením na slnku. Navzdory tejto snaživej
ochrane boli semená kávovníka prepašované von z Arábie.
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Gabriel Mathieu de Clieu zalievajúci kávovník
(dobová rytina).

Obraté kávové plody
pred spracovaním.

skych štátoch vrátane Francúzka, Holandska a Anglicka. V Prahe otvoril
prvú kaviareň v roku 1714 Turek
Deodat na malostranskom konci
Karlovho mosta.
Pestovanie kávy v holandských kolóniách urobilo Amsterdam dôležitým
centrom obchodovania s touto komoditou.

AK CHCETE VEDIEŤ, ČO PRINÚTILO
KOZY TANCOVAŤ, ZAOBSTARAJTE
SI KÁVU „ETIOPIA SIDAMO“
 A mohlo sa to stať aj takto: Do
Mekky prichádza indický pútnik
Baba Budan a pred návratom domov
prehĺta slušnú dávku plodných kávových zrniek. Úrodné semená kávovníka tak vo svojom bruchu pašuje do
Indie, kde sú úspešne vypestované
a India sa stáva kolískou kávy pestovanej východne od Arábie, pretože
odtiaľ sa kávovník rozšíril do ďalších
poľnohospodárskych oblastí a našiel
si cestu aj do Európy a jej botanických záhrad.
Káva sa v polovici 16. storočia stala
známou pod označením „víno Arábie“, pretože moslimovia ju začali piť
ako náhradu za zakázané víno, ceniac
si zvlášť jej povzbudivé účinky. Čoskoro sa začala piť vo verejných priestoroch a ľudia navštevovali takzvané
„kávové domy“ (predchodcovia dnešných kaviarní), aby sa pri káve rozprávali, počúvali hudbu, pozerali tanec,
hrali šachy, či sa nechali zabávať historkami rozprávačov.
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Kávové domy v Turecku sa stali
známe aj ako školy poznania, pretože
sa v nich často viedli hlboké filozofické a vedecké debaty.
KÁVA DOBÝVA EURÓPU
Vďaka kávou očareným cestovateľom,
ktorí priniesli zo Stredného východu
do Európy správy o tomto nápoji
i o kávových domoch, smeruje v roku
1615 prvá väčšia zásielka kávy z Turecka do Benátok, kde je neskôr otvorená prvá európska kaviareň. Do
Viedne káva prichádza v roku 1683
tesne po tom, čo bolo mesto obliehané
Turkami. Káva bola skonfiškovaná armádnym úradníkom, ktorý jediný
poznal jej využitie a prikázal Turkom
zanechať svoje zásoby pri úteku
z Viedne ako poplatok za špionáž.
Neskoršie si tento úradník otvoril
kaviareň vo Viedni a zbohatol.
Pitie kávy sa stáva čoraz populárnejším a koncom 17. storočia vzniká veľa
ďalších kaviarní aj v ostatných európ-

OBJAVENIE NOVÉHO SVETA
S cestou kávového zrnka do Nového
sveta je spojený fascinujúci dobrodružný príbeh francúzskeho námorného dôstojníka menom Gabriel
Mathieu de Clieu. V roku 1723 trávil dovolenku v Paríži a pri svojich návštevách kaviarní zahorel vášňou ku káve
a rozhodol sa priviezť kávovník na ostrov Martinik, kde slúžil. Keď nastupoval na palubu lode so sadenicou kávovníka chránenou pred účinkami morskej
vody a nepriazňou počasia v sklenenej
skrinke, ešte netušil, že za svoju kávovú
lásku bude nasadzovať aj vlastný život.
Na rušnej plavbe totiž musel prežiť
ohrozenie lode pirátmi z Tunisu, osobne čeliť sabotážnemu pokusu o zničenie
rastliny, pri ktorom sadenica prišla
o vetvu, statočne bojovať s bezvetrím
a keď bola pitná voda na prídel, dávať
väčšiu časť svojej dennej dávky drahocennej rastline. Po vytúženom priplávaní na Martinik bol kávovník presadený do pôdy a neprestajne strážený
rástol, rozmnožoval sa a v roku 1726 priniesol svoju prvú úrodu, aby sa mohol
ďalej rozšíriť do Strednej Ameriky.
Misionári, obchodníci a osadníci
cestujúci za svojím poslaním zvlášť
v 18. storočí sa významne zaslúžili
o rozšírenie pestovania kávovníka po
celom svete v oblastiach s vhodnými
klimatickými podmienkami.
A tak si táto rastlina a legendárny
nápoj z nej pripravovaný nakoniec
podmanili celý svet. 
(pokračovanie nabudúce)

POZÝVAME
VÁS DO TANCA ...

2
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Výnimočný talent
nestačí zdediť
Prvá veľvyslankyňa SR na Svetovom fóre v Cambridgei, držiteľka
vysokých štátnych vyznamenaní Slovenska aj Rakúska, zvolená
za Ženu roka nielen Slovákmi, ale tiež v Spojených štátoch, kde
ju označili aj za Ženu 21. storočia – speváčka a profesorka hudby,
matka dvoch detí Eva Blahová. TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK A ARCHÍV

P

atrí k tým osobnostiam, na aké
je každá krajina pyšná. Vďaka
svojmu hudobnému talentu,
pedagogickému majstrovstvu a fortieľu i tvorivému pracovnému zanieteniu už preniesla a ďalej úspešne
vkladá pečať svojho umenia na desiatky známych umelcov nielen u nás,
ale aj v zahraničí. Rámec jej pôsobenia
prekračuje hranice vlasti, ba i celej Európy. O to viac si vážime, že náš časopis nielen číta, ale prejavila aj ochotu
poskytnúť rozhovor pre jeho čitateľky
a čitateľov.
V novej budove Slovenského národ−
ného divadla v Bratislave mal vo
februári galakoncert tenorista Juan
Diego Flórez z Limy. Médiá informo−
vali, že to bolo aj vaším pričinením.
Najmä tým, že vás poznajú až
v ďalekom Peru, kde sa tento podľa
odborníkov jeden z najtalentovanej−
ších súčasných svetových spevá−
kov narodil a má bydlisko.
Juan Diego Flórez mal len dvadsaťtri
rokov, keď bol vybratý spievať na Rossiniho opernom festivale v Pesare za
sólistu, ktorý vtedy náhle ochorel. Toto
vystúpenie ho preslávilo. Jedna noc
stačila na to, aby svojím tenorom zaujal. Ešte toho istého roku debutoval
v slávnej La Scale. Nasledovalo víťazné
ťaženie, počas ktorého žne vavríny na

Absolventi VŠMU,
ktorých pripravovala
tiež profesorka
Eva Blahová, sa
uplatnili v televízii, filme
či divadle i v ďalších
oblastiach. Boli medzi
nimi Ada Straková,
Nora Beňačková,
Kamila Magálová,
Alena Heribanová
či Zdena Studenková,
ale aj Ján Greššoči
Michal Gučík (na
spoločnej fotografii).

ďalších významných svetových operných scénach. Jeho predstavenia sú
mesiace dopredu beznádejne vypredané. Program vystúpení má naplnený a uzavretý až do roku 2015.
V odborných kruhoch i na verejnosti je
známe, že Luciano Pavarotti ho označil
za svojho nástupcu. Juan Diego Flórez
pritom býva zaraďovaný medzi dve desiatky najlepších tenoristov v celej histórii spevu. Belcantový tenor, ktorý
dostal do vienka, je osobitne vhodný
na interpretáciu najslávnejších diel
majstrov ako Rossini, Donizetti či Bellini. Môžem tiež potvrdiť jeho blízky
vzťah k Bratislave. Manželka Juana
Diega Flóreza pani Julia Trappe študovala spev a bola aj mojou žiačkou. Pri-

činila som sa o ich zoznámenie, ktoré
korunovala slávna cirkevná svadba
v Peru ústiaca v celonárodné oslavy.
Mojimi blízkymi priateľmi sú tiež
manželia Daniela a Andrej Glatzovci,
pričom ako je známe, pán Glatz je honorárnym konzulom Peru. Môžem
ešte prezradiť, že všetci štyria sme rovnako zanietení šoféri mercedesov.
Na svoje vystúpenie v SND prišiel na
mercedese z viedenského letiska do
Bratislavy aj Juan Diego Flórez.
Dúfam, že sa mi podarí realizovať aj
cestu do Limy, kde som pozvaná na
premiéru opery Giacoma Pucciniho
Bohéma. Hlavnú úlohu v nej stvárni
a zaspieva moja žiačka z Chorvátska
sopranistka Martina Zadro.
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Profesorka Eva Blahová a Juan Diego
Flórez, zaraďovaný medzi dve desiatky
najlepších tenoristov v celej histórii spevu.

Profesorka Eva Blahová a viceprezident spoločnosti Grafobal Group
Ing. Pavel Horváth, MBA, s manželkou. Spoločné majú aj to,
že si vedia vychutnať jazdu za volantom vozidla s hviezdou.

K ÚSPECHU NESTAČÍ IBA ZDEDIŤ VÝNIMOČNÝ TALENT.
K ROZVÍJANIU SVOJICH PREDPOKLADOV TREBA
KAŽDÉHO POKIAĽ MOŽNO ODMALIČKA TIEŽ VIESŤ
 Juan zrejme zdedil vokálny talent
a lásku k peruánskej a latinsko−
americkej hudbe po svojom otcovi,
ktorým bol spevák Rubén Flórez.
Dá sa povedať, že aj vy ste svoj vý−
nimočný spevácky a pedagogický
talent, snúbiaci sa s húževnatosťou
a pracovitosťou, dostali do vienka
ako dedičstvo po predkoch?
K úspechu nestačí iba zdediť výnimočný talent. K rozvíjaniu svojich
predpokladov treba každého pokiaľ
možno odmalička tiež viesť. Nositeľ takéhoto daru, daného ako nesmierna
cennosť od Boha, by mal byť sám zaviazaný neustále tvrdo a húževnato na
jeho zdokonaľovaní pracovať...
Vo svete opery žil nielen môj otec
spevák Janko Blaho, ale jeho pričine-
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ním celá naša rodina. Už som v jednom rozhovore spomínala, ako nám
s bratom namiesto rozprávok hovoril
operné libretá. Na jeho predstavenia
som chodievala od detstva. V našom
príbytku sa stretávali a môj vzťah
k umeniu dotvárali nielen hudobníci
ako napríklad dirigent Slovák, ale aj
maliari Mudroch či Želibský.
Vedená otcovým zmyslom pre disciplínu som už od základnej školy cvičila hru na klavíri a začala sa venovať
spievaniu. Ako 17-ročnú ma prijali na
vysokoškolské štúdium operného
spevu u profesorky Anny Hrušovskej.
Pripravovala sa tu aj svetoznáma
Lucia Popová. Stala sa mojou celoživotnou priateľkou, ktorá odštartovala
tiež moje ďalšie medzinárodné štúdiá

a pedagogickú kariéru. Otvorila mi
dvere do New Yorku a ten mi sprístupnil celý svet. Pozvali ma do Kanady,
v Prahe ma upozornili na príležitosť
z Japonska, odkiaľ som sa dostala aj do
Južnej Kórey. Tri roky som pôsobila
v kráľovskej opere v Nórsku. Za vrchol
svojej pedagogickej činnosti považujem majstrovský kurz, ktorý som
viedla v Miláne a mal výborný ohlas aj
v La Scale. Ak bilancujem svoje doterajšie pedagogické účinkovanie, tak
sem patria vyše tri desaťročia na
VŠMU v Bratislave, niekoľkoročné angažmán v Akadémii Europe Mozart
Foundation, Nórskej kráľovskej opere
i univerzite vo fínskom Turku.
Najnovšie pripravujem talenty na
Akadémii umení v Banskej Bystrici,

rakúskych študentov na magisterskom štúdiu vo Viedni a ako hosťujúca profesorka pôsobím na Akadémii
umení v Krakove. Medzi mojich známych žiakov patria napríklad Magda
Kožená, Gustáv Beláček, Lada Biriukov, Renata Pokupič, Peter Berger,
Yoko Oba, Dubravka Musovic, Martina
Zadro či Mária Kobielska.
Na vozidlách s hviezdou tak bráz−
dite nielen slovenské, ale aj české,
rakúske, poľské, nemecké, talian−
ske či švajčiarske cesty. Aké sú
vaše skúsenosti spoza volantu?
Môj otec vodičské oprávnenie nemal.
V rodine som prvá šoférujúca žena.
Jazdím veľmi rada. Aj rýchlo, ale predpisovo a opatrne. Za volantom si viem
skutočne odpočinúť. Osobitne keď si
naladím Jemné melódie, alebo pustím
CD s vážnou hudbou a okolo sa rozprestiera príroda. Pôžitok z jazdy mi
poskytuje môj najnovší Mercedes
C 250 CDI 4MATIC. Triede C som
dlhodobo verná. Predošlý model
mi slúžil šesť rokov a po odjazdení
165-tisíc kilometrov som ho posunula
dcére. Mercedesy mám odskúšané pri
dlhých trasách i jazde cez veľké mestá.
Za nevyhnutnosť vo vozidle považujem veľký priestor na batožinu, aký
moje céčko poskytuje, navigáciu
i automatickú prevodovku. Zvykla
som si na ňu okamžite. Jazdiť bez nej
je pre mňa dnes utrpením. Vždy, keď
dostanem pri servise náhradné vozidlo, poprosím o automat. V mojom
novom aute nechýba ani tempomat.
Výborný je na udržanie stanovenej
rýchlosti i zníženie únavy z dlhej
jazdy.
Jazdím celoročne, a tak využívam
aj vyhrievané sedadlá a na klzkej vozovke či v hornatejších krajinách dnes
už nevyhnutný náhon na všetky štyri
kolesá. Úžasná vec, osobitne v meste
sú parkovacie senzory, ku ktorým
mám i kameru na cúvanie... Moja
mamička svojho času vyhlásila za najužitočnejší výdobytok techniky automatickú pračku. Ja zasa vylepšenia
vozidiel, ktoré znižujú na cestách číha-

Priečelie unikátneho,
dodnes používaného,
Kultúrneho domu
Pavla Blahu,
ktorý postavil
Dušan Jurkovič,
patrí medzi historické
klenoty slovenskej
architektúry.

Pamätná tabuľa
na rodnom dome
Dr. Janka Blahu.

Socha starého
otca profesorky
a zakladateľa dynastie
Blahovcov, ktorým bol
lekár (medicínu
vyštudoval roku 1898
vo Viedni) a poslanec
Uhorského snemu
doktor Pavel Blaho.

júce riziká. Za veľmi nebezpečné napríklad považujem, ak sa v noci pohybujú po neosvetlených komunikáciách chodci. Vo Fínsku majú takíto
chodci zaužívané nosiť reflexné vesty.

Oceňujem, že mercedesy už dostávajú aj bezpečnostný systém, ktorý
v predstihu osvetlí na ceste chodcov či
cyklistov, ktorých by inak mohol vodič
zbadať neskoro. 
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Krása a elegancia
Podobný večer ako ten marcový, keď stálo na pódiu až trinásť finalistiek
prestížnej súťaže krásy Miss Universe SR 2011, sa už nikdy
nezopakuje. Trinásty ročník súťaže bol týmto výnimočný po prvý a aj
posledný raz. Stálo to však za to... TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: BOHUMIL ŠÁLEK, JÁN ZEMIAR
Dagmar Kolesárová (20)
Miss Universe Slovakia 2011
Študentka Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. V znamení zverokruhu je Strelec.
Jej výška je 178 cm, váha 57 kg a miery

1

S

lávnostný večer v bratislavskej
Sibamac Aréne bol nielen plný
napätia a očakávania, ale predovšetkým bohatý na ženskú krásu,
šarm, pôvab a eleganciu. Nečudo. Finálová trinástka dievčat bola dôkladne
vybratá spomedzi 1 300 prihlásených
záujemkýň z celého Slovenska! A nielen to. Ako vtipne uviedol jeden z moderátorov večera Marcel Forgáč, punc
výnimočnosti a jedinečnosti celej udalosti dodávala aj skutočnosť, že išlo
o jeden z mála programov, v ktorom
neúčinkovala Adela Banášová...
Udržiavať pohodovú atmosféru večera mali na starosti nielen hlavní moderátori – Junior a Marcel, ale aj Vera
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87– 61 – 92. Má rada tanec, aerobic,
plávanie, lyžovanie, hudbu a čítanie.
Rada si spieva v sprche. Jej najväčším
životným snom je mať spokojný,
plnohodnotný život so všetkým, čo
k tomu patrí – zdravie, úspech a šťastie.

2

Wisterová, ktorá moderovala módnu
prehliadku a Matej „Sajfa“ Cifra, ktorý
mal pod palcom promenádu v plavkách. Punc exkluzivity priniesla aj atraktívna zostava vystupujúcich
umelcov, akými boli Richard Müller,
Rytmus, Dara Rolins, tanečníci skupiny SPIN Jara Bekra či horúce slovenské želiezko na víťazstvo v súťaži
Eurovision Song Contest 2011 – spevácke sesterské duo Twiins.
Po vyše dvojhodinovom „boji“ si nakoniec korunku kráľovnej krásy a titul
Miss Universe SR 2011 odniesla
20-ročná Dagmar Kolesárová z Revúcej, ktorá vyhrala aj titul Miss Diva.
A nielen to. Okrem titulov najkrajšia

Slovenka získala unikátny šperk Pávie
pero v hodnote 20-tisíc eur od spoločnosti A briliant, vyrobený z 18-karátového zlata so 675 ručne vsadenými
briliantmi, či exkluzívny model šiat
od svetového módneho domu La Casa
Hermosa. Podobne ako po uplynulé
roky, aj tento rok bola okúzľujúca
a podmanivá krása víťazky ocenená aj
dokonalým luxusným automobilom
od generálneho sponzora súťaže – spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Už
počas slávnostného ceremoniálu korunovácie novej kráľovnej krásy tak
hlavnú cenu súťaže – kľúče od automobilu Mercedes-Benz GLK – odovzdal víťazke generálny riaditeľ

1 Generálny riaditeľ Mercedes−Benz Slovakia
Ing. Andrej Glatz odovzdáva novej kráľovnej
krásy kľúče od hlavnej ceny – nového
automobilu Mercedes−Benz triedy GLK.
2 Nežná krása všetkých trinástich finalistiek
sa v priestoroch bratislavského Radisson Blu
Carlton Hotela snúbila s dravou a luxusnou
eleganciou hlavnej ceny súťaže.
3 Nová Miss Universe Slovakia 2011
Dagmar Kolesárová chce prežiť napriek úspechu
v súťaži krásy spokojný a plnohodnotný život
so všetkým, čo k tomu patrí.
4 Prvá vicemiss Romana Procházková
z Bratislavy, Miss Universe Slovakia 2011
Dagmar Kolesárová z Revúcej a druhá
vicemiss – Miriama Matúšová zo Zvolena.

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

3

4

spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
Ing. Andrej Glatz. Dagmar sa pritom
netajila, že práve toto vozidlo úplne
vyhovuje jej predstavám.
„Veľmi rada šoférujem, vodičský preukaz som si urobila hneď po osemnástych narodeninách. Páčia sa mi takéto
veľké autá,“ priznala nová miss, ktorej
kráľovské garde robia ďalšie dve finalistky – prvá vicemiss Romana Procházková z Bratislavy, ktorá sa stala zároveň
aj držiteľkou titulov Miss Mary Kay,
Miss Full Fast a Miss Voice. Až druhou
vicemiss, na prekvapenie mnohých,
sa stala Miriama Matúšová zo Zvolena,
ktorá si odnáša aj tituly Miss Media,
Miss Emma a prestížny titul Miss Tip. 
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poklady slovenska

Perly severu

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné
a historické zákutia. V nasledujúcich riadkoch vás oboznámime
s horným Spišom, drsným krajom s neskutočne krásnou prírodou,
rôznorodou faunou, miestami bohatými na históriu, tradíciu, či ideálnymi
lokalitami na šport a relax. TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: IIS, PAVOL SÁS, ZUZANA DLUGOLINSKÁ

V Stredovekom vojenskom tábore a jeho okolí
prebiehajú aj rekonštrukcie rytierskych súbojov a stredovekých bitiek.
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Skanzen ľudovej
architektúry je zasadený
do prekrásnej
prírodnej scenérie.
Spoločenská miestnosť
na hrade dostala
vďaka reštaurátorom
pôvodný ráz.

N

emusíte so mnou súhlasiť, ak
poviem, že viacerí z nás sú
doma často cudzincami. Teda
aspoň súdiac podľa toho, že mnohé čarovné zákutia, zaujímavé miesta a atraktívne lokality poznajú a navštevujú
skôr naši okolití susedia než my samotní. A pritom je všeobecne známe,
že žiadny človek, národ či krajina nemôžu dostatočne poznať a pochopiť
svoju budúcnosť, pokiaľ nespoznajú
a nepochopia svoju minulosť. Pokiaľ
nespoznajú a nie sú hrdí na to, kde
žijú. Prijmite teda naše pozvanie
a poďte s nami putovať po Slovensku.
To, či pôjdete peši, vlakom, na bicykli
alebo autom, nechávame už na vás.
Akurát pre majiteľov mercedesov prinesieme v závere ešte informácie navyše...
Zastavme sa teda najskôr v bývalom
kráľovskom meste Stará Ľubovňa, ktorému tróni hrad Ľubovňa, aby sme sa
z neho preniesli popod Haligovské
skaly až ku kamenným múrom tajomného a legendami opradeného Červeného kláštora, z ktorého je to len na
skok hore na poľské Tri koruny či na
drevených pltiach po prúde Dunajca
až k Lesnici...
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ODPORÚČAME
Goralský dvor
Pod Haligovskými skalami, na
hlavnej ceste medzi Starou
Ľubovňou a Červeným Kláštorom,
len štyri kilometre od kamenných
múrov Červeného kláštora sa
v Haligovciach nachádza
rekreačné zariadenie Goralský dvor
so svojou štýlovou reštauráciou
a kolibou – večer osvetlenou
horiacimi fakľami. Práve tu môžete
pri tónoch goralskej ľudovej muziky
nielen ochutnať goralské kulinárske
špeciality, ale na požiadanie sa aj
zabaviť originálnymi a vtipnými
atrakciami, akými sú napr. dojenie
baranov či mlátenie prázdnej slamy
cepmi...

Ústrednou zachovanou stavbou kláštora je gotický kostol,
ku ktorému zo severnej strany prilieha kláštor.
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Fascinujúci pohľad z vnútorného dvora Červeného
kláštora na vrcholky poľských Troch korún.

 HRAD A PODHRADIE
Na vápencovom bralnatom vrchole sa
nad mestom Stará Ľubovňa hrdo vypína jeden z najnavštevovanejších
a najrozľahlejších hradov na Slovensku – hrad Ľubovňa. O jeho výnimočnosti nesvedčí len fakt, že prvá písomná zmienka o ňom je stará už 700
rokov, ale aj skutočnosť, že v čase, keď
bolo poľské kráľovstvo napadnuté
Švédmi (1655) a hrad bol súčasťou poľského kráľovstva ako tzv. spišský záloh,
boli v jeho kamenných útrobách šesť
rokov ukryté všetky poľské korunovačné klenoty. Význam hradu

Refektáru dominuje neskorogotická sieťová terakotová klenba
a zachované gotické nástenné maľby.

Ľubovňa potvrdili svojou prítomnosťou viacerí králi, ako napr. uhorská
kráľovná Mária, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, ktorý tu spolu
s poľským kráľom Vladislavom II. podpísal aj zmluvu o mieri, či poľskí králi
Ján Albert, Ján Kazimír a Ján Sobieski.
Na hrade Ľubovňa bol v roku 1768 väznený aj kráľ Madagaskaru, dobrodruh,
cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, plukovník francúzskej armády,
veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak
– Móric Beňovský. Okrem prehliadky
hradu a jednotlivých vystavených expozícií či kochania sa z pohľadu na panorámu Tatier a Troch korún z hlavnej
hradnej veže je ďalším rovnocenným
miestom, ktoré nemožno obísť
– samotné podhradie.
To tvorí národopisná expozícia
v prírode – skanzen ľudovej architektúry, ktorého dominantou je okrem
dreveníc, starej kováčskej vyhne,
školy či mlyna – sústredených
z regiónov severovýchodného Spiša
a severozápadného Šariša – aj kultúrna pamiatka, zrubový kostolík východného obradu z Matysovej
z r. 1883, zasvätený sv. Michalovi
Archanjelovi s nádherným Ikonostasom vo vnútri.
V podhradí – len niekoľko desiatok
metrov od expozície ľudovej architektúry – sa nachádza aj Stredoveký vojenský tábor. Miesto, v ktorého
útrobách za nedobytnou ohradou
a bránou môže každý, veľký či malý,
návštevník zažiť nefalšované rytierske
súboje, vystúpenia šermiarov, ubytovanie v stredovekých vojenských stanoch, hod sekerou či streľbu z luku,
kuše, jazdu na koni, pozorovanie sokoliarov pri výcviku či ochutnávanie
stredovekých jedál... A keďže Stará

V historických budovách prvého nádvoria kláštora je dnes umiestnená
aj reštaurácia a ubytovacie služby

Ľubovňa si v stredoveku razila aj svoje
zlaté mince – v meste, v Dome ľubovnianskeho mešťana si zase môžete vyraziť aj svoj vlastný Ľubovniansky
zlatý (má hodnotu 0,50 €) a minúť ho
napríklad v Stredovekom vojenskom
tábore pod hradom...

CYPRIÁNOV „ČERTOV STROJ“
Tridsať kilometrov severnejšie, na hranici Poľska so Slovenskom, učupený
pod Kláštornou horou, v tesnej blízkosti dravého Dunajca, pod dohľadom
majestátnych Troch korún, sa nachádza jedna z dominánt Zamaguria


Pieniny
Pieniny sú kolískou medzinárodnej ochrany prírody tak v európskom, ako aj celosvetovom
význame. Ich dĺžka je približne 35 km a maximálna šírka 6 km. Nachádzajú sa na území dvoch
štátov, Slovenska a Poľska, pričom na severe hraničia s Gorcami a Beskydom Sondeckym,
na juhu so Spišskou Magurou, na západe s Belianskymi Tatrami a na východe
s Ľubovnianskou vrchovinou.
Haligovské skaly
Haligovské skaly sú jedným z najcennejších a najkrajších útvarov na území Pieninského
národného parku. Pokrýva ich komplex vápencových skál skalnatých veží, žľabov, bezvodých
krasových doliniek a jaskýň (Aksamitka, Brestová diera, Zbojnícka jaskyňa) so vzácnou flórou
a faunou. Aj z uvedeného dôvodu sú pre turistov neprístupné a je možné ich obísť len
z východnej strany po vyznačenej turistickej trase.
PIENAP
Pieninský národný park sa nachádza v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskom.
Sídlom parku s rozlohou 3 749 ha je obec Červený Kláštor. Na území národného parku sa
nachádzajú národné prírodné rezervácie Prielom Dunajca, Prielom Lesnického potoka
a Haligovské skaly.
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poklady slovenska

Viete, že...
Prečo sú na goralskom klobúku pripevnené
malé mušle? Tradícia hovorí, že každému
pltníkovi prepravujúcemu drevo a tovar po
Dunajci a Visle až k Baltskému moru pribudla
za každú plavbu na klobúku jedna morská
mušľa. Samozrejme, nájdu sa aj posmeškári
a neprajníci, tvrdiaci, že čo mušlička, to jedno
pltníkovo vlastné či nevlastné dieťa, či
chvastúni, podľa ktorých každá mušlička
na klobúku znamená jednu nevinnú pannu
v pltníkovom pelechu...
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 – Červený kláštor. Samotný kláštor
– národná kultúrna pamiatka, v ktorom je o.i. dnes inštalované aj múzeum, obývali dva asketické rády
– najskôr kartuziánski mnísi (v rokoch
1320 až 1563) a po nich jeho priestory
– až do reformy cisára Jozefa II. – kamaldulskí mnísi (1711 až 1782). Kláštor
preslávil páter Cyprián, kamaldulský
mních, vlastným menom František
Ignác Jaschke. Bol nielen výnimočným talentom v oblasti medicíny, písaní vedeckej literatúry a zbieraní
ľudovej slovesnosti, farmácie (v roku
1754 tu založil aj za hranicami Spiša
známu lekáreň), alchýmie a botaniky,
ale lákali ho aj nekonečné diaľky a výšiny. To bol aj dôvod, prečo sa rozhodol skonštruovať lietajúci stroj, na
ktorom by vyletel vyššie než orol krú-

Zaujímavé linky
www.goralskydvor.sk, www.muzeumsl.sk,
www.marmon.sk, www.dunajec.sk,
www.staralubovna.sk, www.spis.sk,
www.pieninyportal.com, www.pienap.sk,
www.pieniny.sk, www.pltnictvo.eu.sk,
www.plte−dunajec.sk, www.pltnici.sk,
www.muzeumcervenyklastor.sk,
www.cervenyklastor.sk

žiaci nad hrebeňmi okolitých hôr.
Tajne – bez vedomia vedenia kláštora
zostrojil klzák, z ktorého údajne vzlietol z vrcholu poľských Troch korún
tak vysoko, že anjel zazrel jeho zrkadlový obraz až na dne plesa Morské oko
v poľských Tatrách a bleskom ho zrazil na zem. Na tomto mieste vyrástla

Plavba na plti
po Dunajci je výhradne
,,bezmotorová“ záležitosť
skúsených goralských
pltníkov.

rov dlhý a miestami až 300 metrov
hlboký kaňon vyhĺbený do vápencových brál, riekou vymodelované
meandre a romantické zákutia. Nezažili by ste pohľad na mohutný a zubiaci sa masív poľských Troch korún
(982 m), na Sokolicu, skalné veže
Sedem mníchov, na Jánošíkov skok
– pod ktorým voda Dunajca dosahuje
hĺbku až 12 metrov, či Storočnú vodu

– krasový prameň, ktorý nielenže
v zime nezamŕza, ale ten, kto sa
z neho dokáže napiť, sa dožije až
sto rokov...
A keď vystúpite a zistíte, že vám tej
krásy ešte nestačilo, môžete sa vydať
popri Dunajci po turistickom náučnom chodníku z ústia Lesnického potoka až do Červeného Kláštora späť.
Verte mi, stojí to za to... 

Stará Ľubovňa
Bardejov

skala – veža, ktorá sa podľa svojej siluety dodnes volá Mních.
Legenda hovorí, že si Cyprián tajne
zostrojil ešte jedny krídla, dokonalejšie
a pevnejšie, a na tých vyletel z vysokej
skaly. Kam, to ostáva záhadou, pretože
od toho dňa ho už nikto viac nevidel...

Poprad
Prešov
NAJBLIŽŠIE PREDAJNÉ A SERVISNÉ SLUŽBY MERCEDES−BENZ

PLTE NA DUNAJCI
Navštíviť Červený kláštor a nepreviezť
sa goralskými drevenými plťami po
Dunajci cez najväčší prírodný kaňon
v strednej Európe až k ústiu Lesnického potoka by bola osudová chyba.
Jednak by ste prišli o neopakovateľný
zážitok z netradičnej prepravy, o ktorej najstaršia zmienka sa datuje už od
roku 1708, a jednak by ste si nechali
ujsť neopakovateľnú prírodnú scenériu Prielomu Dunajca, osem kilomet-

Stará Ľubovňa
– Poprad
48 km, 45 min
Motor−Car Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447,
058 01 Poprad
Servis 24 h – osobné, nákladné
a úžitkové vozidlá
00421 918 500 144
GPS: S49.057958°
V20.274314°

Stará Ľubovňa
– Bardejov
54 km, 55 min
HUDOS Service s.r.o.
Priemyselná 1455/5,
085 01 Bardejov
Servis 24 h – nákladné
vozidlá
00421 914 202 020
GPS: S49.304139°
V21.301997°

Stará Ľubovňa
– Prešov
62 km, 1 hod. 4 min.
Motor−Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36,
080 01 Prešov
Servis 24 h – osobné
a nákladné vozidlá
00421 903 602 168
GPS: S48.960053°
V21.256866°
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Športový Oscar

LAUREUS WORLD
SPORTS AWARDS
Každoročné odovzdávanie prestížnej ceny LWSA je celosvetovo
jediným ocenením najlepších športovcov za ich výkony
v jednotlivých disciplínach. TEXT: KAROL KÁLLAY | FOTO: KAROL KÁLLAY A DAIMLER AG
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1 Nemecká tenisová hniezda Boris Becker
s manželkou Lilly Kerssenberg.
2 Generálny riaditeľ spoločnosti
Mercedes−Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz
s manželkou Dankou a Slávkou Kállayovou
pred panorámou Abu Dhabi.
3 Fascinujúci pohľad zo 120. poschodia
veže Burj Kalifa.

2

3

L

aureus je latinský výraz pre
vavrín, ktorý je univerzálnym
symbolom športového víťazstva. O význame galavečera, ktorý sa
konal 6. – 7. februára v EMIRATES PALACE v Abu Dhabí a súčasťou ktorého
bolo aj odovzdávanie cien LWSA za
rok 2010, svedčí aj fakt, že ho v priamom prenose sledovala asi miliarda
televíznych divákov na celom svete.
Laureus je celosvetové hnutie založené na počesť športu. Jeho filozofiu
najvýstižnejšie vystihol exprezident

Južnej Afriky a hlavný predstaviteľ
boja proti apartheidu Nelson Mandela, pod ktorého patronátom sa uskutočnilo prvé udeľovanie LWSA v roku
2000 v Monaku, slovami: „Šport môže
zmeniť svet, môže inšpirovať, môže
spájať ľudí, môže dávať nádej tam, kde
predtým bolo zúfalstvo.“
Príjmy z LWSA sa dostávajú do nadácie LAUREUS SPORT FOR GOOD
FOUNDATION a tvoria bázu pre 83 sociálnych projektov orientovaných na
šport. O významnosti nadácie svedčí

aj skutočnosť, že projekty podporené
40 miliónmi eur doposiaľ pomohli už
viac ako jednému miliónu mladých
ľudí na celom svete.
FASCINUJÚCA LOKALITA
Udeľovanie cien sa tento rok konalo
v Abu Dhabí – hlavnom meste Spojených arabských emirátov. Exkluzivita
lokality spočívala aj v tom, že emiráty
sú fascinujúcou zmesou starého a nového, arabskej pohostinnosti na jednej
strane a určitej mystiky na strane
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EXKLUZÍVNY
OBSAH

3

1 Americký herec, držiteľ Oscara
a moderátor večera – Morgan Freeman.

3 Svetová a nestarnúca francúzska
futbalová legenda Zinedine Zidane.

2 Svetová tenisová hviezda – Španiel
Rafael Nadal si cenu „vychutnal“.

4 Laureus Good Foundation podporuje
aj deti a mladé talenty z celého sveta.

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

Laureus World Award 2011
Laureus Svetový športovec roka
Laureus Svetová športovkyňa roka
Laureus Svetový tím roka
Laureus Svetový „skokan roka“
Laureus Svetový „comeback roka“
Laureus Svetový športovec roka s hendikepom
Laureus Svetový „akčný“ športovec roka
Laureus Cena za celoživotný prínos
Laureus Cena za „športového ducha“
Laureus Cena pre „dobro športu“

4

 druhej. Práve tu sa spája stará kultúra a tradícia pred kulisou najmodernejšej architektúry sveta. Práve tu sa
konajú prestížne športove podujatia
FIFA, ETIHAD ABU DHABI Formula 1
či významné a renomované golfové
alebo tenisové turnaje.
Nominácie na Laureus WSA navrhujú športoví novinári z celého sveta,
pričom o víťazoch rozhoduje 46 elitných športovcov, členov Laureusovej
športovej akadémie, za ktorou stojí nadácia spoločnosti DAIMLER
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a RICHEMONT s podporou partnerov
Mercedes-Benz, IWC Schafhausen
a Vodafon.
NOMINOVANÝ AJ NAŠINEC
Medzi šesticou nominovaných v kategórii Svetový športovec roka s hendikepom sa ocitol aj Jakub Krako,
zrakovo postihnutý slovenský zjazdový lyžiar. Jeho nominácia nebola
vôbec náhodná, keďže patril k najúspešnejším účastníkom X. paralympijských hier vo Vancouveri, kde získal

Rafael Nadal
Lindsey Vonnová
Španielsky futbalový tím z MS 2010
Martin Keymer
Valentino Rossi
Verena Bentele
Kelly Slater
Zinedine Zidane
Európsky Ryder Cup tím
May El−Khalil, zakladateľka
bejrútskeho maratónu

tri zlaté medaily (super kombinácia,
obrovský slalom, slalom) a jednu striebornú (super G).
„Mám veľkú radosť, že vás môžem
privítať v Abu Dhabí, aby sme ocenili
najlepšie športovkyne a športovcov
sveta,“ povedal v úvode galavečera
predseda Laureus akadémie Edwin
Moses. Následne sa celovečerného moderovania programu ujali výnimoční
herci a držitelia Oscarov – Kevin
Spacey s Morganom Freemanom.
Priatelia, veľký zážitok. 

Na návšteve v kaštieli Chateau Földváry v Maďarsku

Oáza pokoja na dosah
Miesto, ktoré máte na dosah. Len päťdesiat kilometrov
od Bratislavy, v maďarskej obci Öttevény, sa nachádza
nádherný kaštieľ Chateau Földváry.

M

iesto, kde dokážete vypnúť,
relaxovať dosýta a užívať si
drahocenný pokoj, ktorého
v súčasnosti nie je navyše. Pri troche
šťastia vás dokonca v kaštieli privíta
rodina tenistky Daniely Hantuchovej,
ktorej patrí. Už pri vstupe do areálu
máte pocit, že sa črtá nový svet.
Miesto, kde nepočujete ruch veľkomesta, kde na vás dýcha zeleň a kvety
z každého kútika. Miesto, kde konečne
vypínate... Miesto, ktoré vám zaručuje
absolútnu anonymitu.
Chateau Földváry sa môže pochváliť
bohatou históriou, veď kedysi sa sem
chodila slávna rodina s modrou krvou
zabávať a usporadúvali tu párty. Na
tomto mieste, ktoré je čoby kameňom
dohodil z Bratislavy, si urobili oddychové sídlo. Nečudo, veď je tu na to
prostredie priam stvorené. Pred pár
rokmi kaštieľ kúpil brat tenistky
Daniely Hantuchovej so svojou priateľkou. Rozsiahla rekonštrukcia,
výborné služby, všetko dotiahnuté do
najmenších detailov, pričom zostala
zachovaná starodávna atmosféra

kaštieľa. Tak dnes vyzerá Chateau
Földváry na maďarskom území.
Kaštieľ sa dnes dá využiť na množstvo spôsobov. Bežný turista túžiaci po
chvíľkach pokoja si tu môže dopriať
relaxačný pobyt. Ubytovanie v izbách,
ktoré akoby z oka vypadli francúzskym zámočkom, výborná gastronómia začínajúca slovenskou, prechádzajúca do francúzskej a končiaca
maďarskou. „Všetky potraviny musia
byť kvalitné a vždy čerstvé. V našom
jedálnom lístku nájdete jedlá, ktoré
Slováci milujú, ale aj iné lahodné
špeciality,“ hovorí Igor Hantuch, ktorý
nás sprevádza kaštieľom.
Okrem toho si tu môžete dopriať aj
wellness, saunu či masáže. Bez toho,
že by vás niekto rušil či by ste sa museli tlačiť s desiatkami iných ľudí. Tu
nájdete svoje súkromie. Okrem toho je
kaštieľ tiež ideálnym miestom na
svadby, rodinné oslavy a konferencie.
„Každému klientovi sa snažíme dať
maximum, pretože dnes nie je dôležitá kvantita, ale kvalita,“ uzatvára zámocký pán našu exkurziu.
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VII. reprezentačný
Aegon Mercedes jazdecký ples

Jazdci roztancovali
Miestom relaxu, dobrej zábavy, ktorá sa rozprúdila hneď od začiatku,
a tiež príjemných spoločenských stretnutí sa stal už
VII. reprezentačný Aegon Mercedes jazdecký ples.
TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK
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1 Ples poctil svojou prítomnosťou aj primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik s manželkou (na fotke
s Danielou Glatzovou vľavo).
2 Sériu tancov otvoril aj predseda
predstavenstva životnej poisťovne AEGON,
Ing. Branislav Buštík (na snímke).
3 Tanečný parket bol čoskoro
a nadlho zaplnený.
4 Andrej Glatz a Eric Assimakopoulos, ktorý
takmer pred desiatimi rokmi slávu hotela
Carlton obnovil a potom ho povzniesol
na novú úroveň.
5 Zlatým klincom večera bolo dojímavé
vystúpenie Richarda Müllera, ktorý vzhľadom
i vystupovaním čoraz viac pripomína svojho
otca, skvelého herca so zmyslom
pre pohodový humor.

3

Carlton
P

rítomní hostia vôbec nečakali,
až sa večer rozprúdi, obsadili
celý tanečný parket a nadlho
roztancovali celý Radisson Blu Carlton
hotel. Programom sprevádzal Martin
Nikodým, účinkovali Sisa Lelkes
Sklovská, Maroš Bango, UNI-Dance,
tanečná škola Mgr. Petra Horáčka,
Andrea Zimányiová s orchestrom.
K zlatým klincom večera sa zaradili aj
Richard Müller s kapelou a Starmánia.
Nechýbala ani tradične hodnotná tom-

bola, ktorej najväčším lákadlom bola
súprava zlatých klenotov s 291 diamantmi od spoločnosti A briliant.
Druhú polovicu plesu (teda od polnoci
do rána) dobrú náladu hudbou umocňoval DJ Mirec.
GURMÁNI SI PRIŠLI NA SVOJE
K vyberaným pochúťkam patrili studené predjedlá ako pečený anglický
roastbeef marinovaný s dijonskou horčicou a tatárskou omáčkou, ružičky

4

5

z údeného nórskeho lososa na domácom nakladanom fenyklovom šaláte
s horčicovo-medovou omáčkou, výborný miešaný zeleninový šalát so
syrom alebo paradajkový s cherry,
mozzarellou a červenou cibuľkou.
Ako teplé jedlá okrem iných ponúkali
bravčové medailónky s prosciutom,
vyprážanou šalviou s jemnou španielskou omáčkou a ružičkovým
kelom či kuracie prsia s jemnou
wok zeleninou. Medzi zákuskami
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 vynikali Sacherova torta Carlton
alebo výber domácich štrúdieľ. Okrem
širokej ponuky nealkoholických nápojov, ktorým kraľovala minerálka
Lucka, boli pre labužníkov pripravené
napríklad i Fraixenet a ďalšie lahodné
moky dodávané spoločnosťou Wineplanet či vína ELESKO trading.
TEŠÍME SA NA GRAND PRIX
Najnovšie sa priaznivci jazdectva tešia
na 46. preteky Aegon Mercedes Grand
Prix CSIO-W*** Bratislava, ktoré sa
uskutočnia 11. až 14. augusta 2011.
Budú sa opäť konať so širokou medzinárodnou účasťou. 
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1 Kým ostatní tancovali, zástupcovia
slovenského a rakúskeho Motor−Caru Július
Šabo a Adolf Tripolt sa nerušene pozhovárali.

5

4 Výnimočnosť podujatia, konaného
v prestížnom bratislavskom hoteli Carlton
podčiarkoval aj najnovší model vozidla
Mercedes-Benz CLS.

2 Maroš Bango a Martin Nikodým.
3 Prvá cena tomboly od spoločnosti A briliant
– náhrdelník, náušnice a prsteň z 18−karátového
bieleho zlata s 291 diamantmi v kombinácii
s čiernym ónyxom (hodnota 6,6 tisíca eur).

5 Andrea Zimányiová a jej orchester sa stali
tak ako viaceré stálice slovenského
hudobného neba známymi už pri prvých
podujatiach pre jazdcov na tátošoch
štvornohých i kolesových.

Značka Daimler AG

MercedesTrophy 2011
Termíny a miesta turnajov:

Veľká Lomnica (SR) . . . . . . . . . 7. júna (utorok)
Hainburg (A) . . . . . . . . . . . . . . . . 13. júla (streda)
Finálový dvojturnaj:

Skalica (SR)

Viac informácií:
Ivana Chudiaková
e-mail: ivana.chudiakova@daimler.com
www.mercedes-benz.sk/mercedestrophy

Partneri podujatia:

. . . . 10.

september 2011 (sobota)
. . . . 11. september 2011 (nedeľa)

OTO 2010

1 Najväčšia televízna osobnosť
roku 2010 na Slovensku – herec
a nenapodobiteľný improvizátor
Lukáš Latinák ani pri preberaní ocenení
nestrácal zmysel pre humor a zábavu.

1

Galavečer plný
T
prekvapení
Slávnostný galavečer jedenásteho ročníka
odovzdávania cien prestížnej diváckej ankety
OTO 2010, ktorú každoročne vyhlasuje
vydavateľstvo Ringier Axel Springer, bol nielen
výnimočný, ale najmä plný nečakaných
výsledkov vo viacerých kategóriách.
TEXT: PETER ŠKORŇA | FOTO: APA

ak ako po uplynulé roky prebiehal galavečer v spolupráci s verejnoprávnou televíziou STV,
akurát došlo k viacerým zmenám. Tou
najviditeľnejšou bol hostiteľ večera.
Kým uplynulý rok sa tejto úlohy výborne zhostila dvojica Hudák – Skrúcaný,
tohtoročnú moderátorskú taktovku
zverila agentúra APA, zabezpečujúca
celý program, hudobníkovi, skvelému
improvizátorovi, spevákovi, moderátorovi a zabávačovi Mariánovi Čekovskému. Ten počas celého galavečera
inšpirovaného a aj realizovaného do
akejsi slovenskej kópie hollywoodskeho
odovzdávania sošiek Oscarov nesklamal
a svoje kvality potvrdil v plnej miere.
PREKVAPENIA
Počas vyhlasovania víťazov, ale aj nominovaných v rámci jednotlivých kate-
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Víťazi diváckej ankety OTO 2010
Osobnosť TV publicistiky:
Osobnosť TV spravodajstva:
Osobnosť TV športu:
Moderátor/ka zábavných programov:
Speváčka:
Spevák:
Herečka v komediálnom žánri:
Herečka v dramatickom žánri:
Herec v komediálnom žánri:
Herec v dramatickom žánri:
Seriál roka:
Dramatický seriál roka:
Zábavný program:
Program roka:
Cena týždenníka Život:
Sieň slávy:
Absolútny OTO:

Patrik Herman (TV Markíza)
Lucia Barmošová (TV JOJ)
Peter Varinský (TV Markíza)
Adela Banášová (TV Markíza)
Jana Kirschner
Mário Kuly Kollár
Petra Polnišová
Emília Vášáryová
Lukáš Latinák
Ján Koleník
Profesionáli (TV JOJ)
Ordinácia v ružovej záhrade (TV Markíza)
Partička (TV Markíza)
Česko Slovensko má talent (TV JOJ)
Peter Bielik (TA3)
Stanislav Dančiak
Lukáš Latinák

2

3

4

2 Peter Bielik získaním novinárskej ceny
časopisu Život a vydavateľstva Ringier za reláciu
Téma dňa potvrdil nielen svoju profesionalitu,
ale aj kvalitu spravodajskej televízie TA3.

3 To, že mladá a najmä talentovaná herečka
a speváčka Mirka Partlová patrí medzi najkrajšie
slovenské herečky s krásnou tvárou a žiarivým
úsmevom, potvrdila aj počas svojho vystúpenia.

4 Hudobník, skvelý improvizátor, spevák,
moderátor a zabávač Marián Čekovský všetkým
počas celého večera jasne dokázal, že mu
invencia a vtip nechýbajú v žiadnej situácii.

górií, došlo k viacerým prekvapujúcim
zmenám v podobe príchodu „novej
krvi“ medzi donedávna oceňovaných
televíznych „harcovníkov“. V prvom
rade sa to dá povedať o víťazstvách
Petra Varinského v kategórii Osobnosť
TV športu, Patrika Hermana v kategórii Osobnosť TV publicistiky, alebo
Petra Bielika z TA3, ktorý si odniesol
novinársku cenu časopisu Život a vydavateľstva Ringier za reláciu Téma dňa.
Premiantom v oceňovaní sa stal aj člen
Činohry SND Ján Koleník, ktorý si
sošku OTO odniesol za víťazstvo v kategórii Herec v dramatickom žánri. Najväčším prekvapením večera a aj najväčším zberateľom ocenení počas jedného
večera sa stal Lukáš Latinák. Ten nezískal len ocenenie za najlepšieho herca
v komediálnom žánri, ale aj v kategórii
Absolútny OTO. Á propos, Lukáš Lati-

nák sa ako herec tešil aj z ďalších dvoch
ocenení, keď sošku OTO získali v kategórii Seriál roka Profesionáli a v kategórii Zábavný program Partička. Do
siene slávy bol uvedený skvelý slovenský herec Stanislav Dančiak.

kojne sediac vo vozidle plnom mien potenciálnych výhercov zažil náraz do moderátora Mateja „Sajfu“ Cifru, aktivujúci airbagy vo vozidle. Následne po tom,
ako Sajfa vstal a vyžreboval výhercu
– s preňho typickými vypúlenými očami
– prečítal meno majiteľky nového vozidla Mercedes-Benz triedy GLK, ktorou sa
stala pani Alena Merkovská z Prešova.
Sorry, ale vyhrať automobil od garanta ankety – spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, mohla v ten večer len
jedna osoba... 

SORRY...
Na Slovensku azda nie je jediný televízny divák, ktorý by nepoznal reklamný spot na bezpečnostný systém
aktivácie brzdenia v prípade detekcie
nebezpečenstva zrážky Pre-Safe Brake,
inštalovaný do vozidiel Mercedes-Benz.
Práve ním sa kreatívne inšpirovali organizátori večera pri vtipnom televíznom
spote zobrazujúcom žrebovanie mena
výhercu nového vozidla Mercedes-Benz
triedy GLK. Holohlavú smrtku s kosou
– z pôvodného nemeckého spotu – nahradil herec Lukáš Latinák, ktorý spo-

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag
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diamanty

Diamantová
odysea
Časť piata
Náleziská diamantov
Piatou časťou seriálu – týkajúcou sa ťažobných
spoločností a objavovania nálezísk diamantov
v Kanade a Angole – uzatvárame seriál venovaný
diamantovým náleziskám. TEXT: IVAN MIKUŠ, MARTIN MIKUŠ,
SLOVENSKÝ GEMOLOGICKÝ INŠTITÚT | FOTO: INTERNET

PERSPEKTÍVNA KANADA
V blízkej budúcnosti sa v Kanade ráta
s otvorením baní v ďalších troch náleziskách: Snap Lake (Severozápadné teritórium), Jericho (Nunavut) a Victor
(Ontario). Posledné je považované za
doposiaľ najperspektívnejšie ložisko
v krajine. Po jeho spustení by sa
Kanada v celosvetovom meradle
mohla hodnotou vyťaženej diamantovej suroviny dostať na tretie mesto,
hneď za Botswanu a Ruskú federáciu.
V súčasnosti pokračuje výskum aj
v niekoľkých ďalších lokalitách. Nové
náleziská vyvolávajú nielen obrovský
záujem najväčších ťažobných spoločností z celého sveta, akými sú
De Beers alebo Rio Tinto, ale projekt
spustenia novej ťažby získal podporu
aj zo strany kanadskej vlády.
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ANGOLA
Prvé diamanty boli v Angole objavené
v roku 1912 v provincii Luanda na severe krajiny. V roku 1913 tu bola založená portugalská ťažobná spoločnosť
Diamang. V roku 1926 Angola stratila
pás územia pozdĺž Atlantického
oceánu a v roku 1971 jej územie tvorilo už iba približne 50-tisíc štvorcových kilometrov. Všetko, čo v rámci
diamantového ťažobného priemyslu
v krajine zostalo, prešlo do rúk novej
spoločnosti Condiama, ktorej členmi
sa stali angolská vláda, De Beers a pôvodný Diamang. V roku 1975, keď
získala Angola od Portugalska nezávislosť, do krajiny vstúpili vojenské oddiely z Kuby a prepukla občianska
vojna. Nedostatočné riadenie, slabá
kontrola a zastarané technológie spôsobili, že produkcia diamantovej suroviny prudko klesla a výrazne sa začal
rozvíjať čierny trh a pašeráctvo. Aj to
bol dôvod, prečo angolská vláda postupne prevzala nad spoločnosťou
Diamang kontrolu. Produkcia začala
opäť narastať a v roku 1980 dosiahla
približne tri štvrtiny objemu – v porovnaní s množstvom vyťaženým
pred vyhlásením nezávislosti. V roku
1981 presunula angolská vláda všetky
aktíva Diamangu na novú spoločnosť
Endiama. Prevažnú väčšinu z nich aj
tom čase odpredávala spoločnosť
De Beers. V roku 1985 spoločnosti De
Beers vypršal obchodný kontrakt
a viac už nebol obnovený. V tom čase
sa produkcia diamantov začala následkom občianskej vojny dostávať do
krízy a kontrolu nad ňou postupne
preberali partizánske oddiely povstaleckej skupiny UNITA, ktoré ročne pašovali do susedných krajín diamanty
v hodnote až 80 mil. USD. V júli roku
1986 angolská vláda rozpustila Diamang a predala jednotlivé podiely za-

hraničným spoločnostiam. Časť aktív
si vláda ponechala prostredníctvom
Endiamy. Na základe neskôr uzavretých kontraktov v roku 1987 s Endiamou a ruskou Alrosou sa angolské
diamanty po prvý raz dostali na otvorený svetový trh. V roku 1989 navštívil
krajinu najvyšší predstaviteľ De Beers
pán Nicholas Oppenheimer, následne
bola podpísaná zmluva medzi
Endiamou a De Beers, ktorá hovorila
o vzájomnej spolupráci oboch spoločností v oblasti prieskumu, ťažby a predaja diamantov. Na základe ďalších
dohôd z roku 1990 a 1996 prevzala
De Beers pod kontrolu značnú časť
angolskej produkcie. Všetky kontrakty
medzi De Beers a Angolou však boli
v roku 1999 ukončené, pretože De
Beers sa rozhodla pôsobiť proti tzv.
konfliktným diamantom. Vo februári
roku 2001 prevzala kontrolu nad
celým diamantovým odvetvím v Angole spoločnosť Ascorp (spoluvlastníci
sú štátny podnik Sodiam a izraelskoruský obchodný dom Lev Leviev),
ktorá dodnes spravuje všetku činnosť
v súvislosti s ťažbou, spracovaním
a predajom diamantov v Angole. 
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Známe diamanty
sveta (i Slovenska)
Po stáročia diamanty fascinovali svet ako symbol krásy,
moci a inšpirácie. Stali sa predmetom obdivu mnohých žien
i mužov, vášnivých zberateľov i obchodníkov. Brilantnosť, krása
a jedinečnosť stavia diamanty nad všetky ostatné drahokamy.
Napríklad ako symbol pevného zväzku, životnej lásky sa diamanty
bežne stávajú čoraz častejšie a v širšom rozsahu súčasťou
prekrásnych snubných prsteňov.
TEXT: MARTIN MIKUŠ | FOTO: INTERNET

T

ak ako samotný diamant je najvzácnejší spomedzi všetkých
drahokamov, aj medzi diamantmi jestvujú jedinečné exempláre,
ktoré pozná azda celý svet. Sú to
diamanty, ktorých krása je sprevádzaná siahodlhými vzrušujúcimi
príbehmi, sú opradené viacerými
legendami, pripisovaná im je nezvyčajná moc i čarodejné vlastnosti.
Legendami je obklopené už ich objavenie a celá nasledujúca cesta od vyťaženia cez náročné opracovanie,
pokračujúc cez osudy spravidla viacerých či jedného výnimočného vlastníka (ako je napríklad panovnícka
rodina), až k poslednému, najnovšiemu známemu či utajenému majiteľovi. Mnohé z nich sa dnes nachádzajú
na neznámom mieste a svet s napätím
očakáva, či vôbec a kde sa opäť objavia. Taký však už je osud najznámejších diamantov sveta...
Za absolútne najdrahší vybrúsený
diamant na svete je považovaná jedna
z posledných hviezd drahokamového
neba, diamant nazvaný Hviezda
tisícročia. Tento prekrásny diamant
najlepšej čistoty bol vybrúsený do
tvaru slzy z neopracovaného stavu,
v ktorom dosahoval hmotnosť magických 777 karátov (155 gramov). V roku
1992 tento prekrásny drahokam objavil baník z malej dedinky dištriktu
Mbuji-Mayi v Zaire (v súčasnosti Demokratická republika Kongo). Keď zis-
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Diamantový náhrdelník Taylor−Burton

til, čo našiel, pribehol k neďaleko stojacemu obchodníkovi s diamantmi.
Ten spoznal výnimočnosť tohto kameňa, okamžite ho kúpil. Takto sa surová Hviezda tisícročia dostala do rúk
najsilnejšej diamantovej spoločnosti
De Beers. Po niekoľkých rokoch príprav kameň vybrúsili. Skvostná
203-karátová Hviezda tisícročia, doposiaľ najkrajší známy diamant všetkých
čias, tak uzrel svetlo sveta. Experti

Cullinan I

Millenium Star

Eureka

pritom označili jeho hodnotu za nevyčísliteľnú. Dňa 7. novembra 2002 sa
uskutočnil pokus o krádež Hviezdy
tisícročia z Millenium domu v Londýne. Akcia zlodejského gangu (i keď
dobre zorganizovaná a dôvtipne pripravená) sa nevydarila. Po okamžitom
zásahu polície boli členovia gangu dolapení a neskôr odsúdení na dlhoročné väzenie. Potvrdilo sa tak, že
ukradnúť tento diamant je pre prísne
bezpečnostné opatrenia prakticky nemožné.
Pravdepodobne najznámejší diamant sveta je zasa Cullinan, často nazývaný aj Hviezda Afriky. Objavený
bol 25. januára 1905 v juhoafrickej
Premier mine. Spoločnosť De Beers ho
po vyťažení predala juhoafrickej provinčnej vláde Transvaal za neuveriteľných 150 000 libier a tá ho neskôr,
keďže nemohla nájsť žiadneho dostatočne solventného kupca, darovala anglickému kráľovi Eduardovi VII.
k jeho 66. narodeninám. Cullinan je
považovaný za najväčší vyťažený klenotnícky diamant všetkých čias, v surovom stave mal hmotnosť úžasných
3 106 karátov, čo predstavuje 632 gramov! Len na porovnanie, jeho rozmery zodpovedali približne veľkosti
nadmerného grapefruitu! Z obrovského kameňa bolo v brusičskej firme
Asscher v Amsterdame v roku 1908
vybrúsených 105 diamantov, najväčší
z nich Cullinan I alebo inak nazý-

vaný Veľká hviezda Afriky, má
hmotnosť 530 karátov a je najväčším
vybrúseným diamantom sveta. V súčasnosti zdobí anglické kráľovské
žezlo. Druhý najväčší vybrúsený diamant Cullinan II bol pred opracovaním taktiež súčasťou Hviezdy Afriky.
Tento 317-karátový diamant rovnako
zdobí anglický korunovačný klenot
– prekrásnu kráľovskú korunu a spolu
s kráľovským žezlom je uschovaný
v Tower of London.
Pravdepodobne najromantickejší životný osud sa viaže so známym diamantom nazvaným Taylor-Burton.
Príbeh o ňom je jeden z najsenzačnejších v histórii známych diamantov, ba
čo viac, je aj pravdivý. Ako jeden z najväčších diamantov sveta bol objavený
v rovnakej bani ako Cullinan, ale o 61
rokov neskôr. A bol to práve legendárny brusič Harry Winston, ktorý ho
vybrúsil z 244-karátového surového
kameňa. Keď sa tento nádherne vybrúsený diamant dostal v roku 1969
na aukciu, ako prvý oň prejavil záujem svetoznámy klenotník Cartier.
Už druhý deň potom ho od Cartiera za
neznámu sumu kúpil Richard Burton
pre svoju milovanú manželku herečku Elizabeth Taylor. Richard Burton daroval tento drahokam svojej
manželke s tým, že ak sa k niečomu
môže jej krása prirovnávať, tak práve
k tomuto 69-karátovému diamantu
s nádherným výbrusom slzy. Eliza-

beth Taylor je známa ako veľká milovníčka diamantov. Napriek tomu o 10
rokov ponúkla prekrásny Taylor-Burton na predaj opäť v aukcii. Sumu,
ktorú takto získala, potom darovala
nemocnici v africkej Botswane. Posledné dostupné informácie o pohybe
diamantu Taylor-Burton sú z roku
1979. Vtedy ho za takmer tri milióny
dolárov nadobudol anonymný kupec
zo Saudskej Arábie.
Osobitne sa do histórie diamantov
zapísal v roku 1867 malým chlapcom
nájdený zvláštny kameň v Juhoafrickej republike. Neskôr sa potvrdilo, že
je to diamant. Po vybrúsení do oválneho tvaru mal hmotnosť niečo cez
10 karátov. Dostal názov Eureka, čo
znamená: objavil som. Predtým boli
známe ložiská diamantov len v Indii,
Brazílii a Borneu, pričom tieto drahé
kamene boli osobitne zriedkavé
a veľmi cenné. Objavenie drahokamu
Eureka tak odštartovalo obrovskú diamantovú horúčku a začalo modernú
éru diamantovej ťažby.
Najvzácnejší doposiaľ na Slovensko
dodaný (podľa dostupných informácií) je diamant Abril (áčkový briliant).
Ako jediný na svete dosahuje pri svojej hmotnostnej kategórii 7,85 ct
(1,57 g) a priemere 1,3 cm súhrn najvyšších kvalitatívnych kritérií (vrátane
výnimočnej čírosti a kvality výbrusu).
Tomu zodpovedá i jeho hodnota 1,5
milióna eur (vyše 45 miliónov Sk). 
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H

TC Desire Z je 148 gramov
ťažký reprezentatívny smartfón s menej tradičným konceptom ovládania. Zadný batériový
kryt z hliníka tvorí pevný celok so
soft-touch materiálom na zadnej
i prednej strane. Najviac pozornosti si
však zaslúži mechanizmus vysúvania
klávesnice – na jeho vysunutie stačí
minimum sily vďaka progresívnemu
preklápaciemu konceptu. Ten na pohľad pôsobí labilne, pri reálnom používaní sa však tento negatívny pocit
nedostavuje.
Na tele smartfónu sú iba dva
vstupné porty, prvý na pripojenie 3,5
mm hudobného konektora, druhý
microUSB na nabíjanie a synchronizáciu s počítačom. Oba porty plnia svoje
funkcie ideálne aj vďaka tomu, že nie
sú kryté. Slot na pamäťovú kartu microSDHC je uložený pod batériou vedľa
slotu na 3G SIM kartu.
OVLÁDACIE PRVKY
Dominantným ovládacím prvkom
modelu Desire Z je multidotykový
LCD displej s vynikajúcou exteriérovou viditeľnosťou, pod ktorým je do
horizontály zoradené kvarteto tlačidiel reagujúcich na priloženie prsta
s jednoznačnými symbolmi. Prvým
sa používateľ vracia na hlavnú obrazovku, menu otvára voľby priradené
k aktuálne spustenej aplikácii, šípka
späť symbolizuje návrat o jeden krok
v prostredí a značenie lupy otvára vyhľadávač obsahu v telefóne. Po zadaní

Prirodzená autorita
HTC sa za rok pôsobenia na Slovensku stalo autoritou na trhu
s mobilnými telefónmi vyššieho štandardu a svoje schopnosti dokazuje
každým modelom. Jedným takým pre náročných klientov je
HTC Desire Z s hardvérovou klávesnicou. TEXT: ERIK STRÍŽ | FOTO: HTC
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žiadaného výrazu sa dynamicky vyhľadáva všetko s ním súvisiace v kontaktoch, správach, multimédiách,
kalendári, na žiadosť aj na internete.
Charakteristickým prvkom HTC
Desire Z je optický touchpad s možnosťou potvrdenia, ktorý uľahčí prácu
s mobilom vtedy, ak je na dotykovom
displeji priveľa položiek.
PRIDANÁ HODNOTA
Softvérová výbava má pridanú hodnotu v podobe operačného systému
Android, ktorý sa podľa analytickej
spoločnosti Canalys stal v 4Q 2010 najpoužívanejším na svete. Ten má už
v základe kancelársky balík Quickoffice na prehliadanie štandardov
Word, Excel a PowerPoint, prítomná je
aj PDF čítačka. Na displeji s uhlopriečkou 4,3 palca a rozlíšením 480×800
bodov nie je o detailnosti zobrazenia
najmenších pochýb.
Nastavenie e-mailového klienta prebieha počiatočným výberom z Exchange ActiveSync alebo iného POP3/
IMAP systému, nastavenie klienta na
Google účet prebieha v samostatnej
aplikácii. Doplnky produktivity sú rozšírené o aktívne náhľady aktuálnych
plánov z kalendára a e-mailov na hlavnej obrazovke. Tá pozostáva dovedna
z piatich plôch, medzi ktorými sa pohybuje jednoduchým posunom. Používatelia ocenia takisto aj dynamické zobrazenie aktuálneho počasia na
dnešný deň, rozsiahly adresár, integrovanú podporu hovorov VoIP, rozšírené

DESIRE Z JE ELEKTRONICKÁ
PRAVÁ RUKA MANAŽÉRA
možnosti pripojenia k počítaču a kvalitnú slovenskú lokalizáciu.
PODPORA
Súčasťou smartfónu je GPS podpora,
tá je v prípade HTC Desire Z funkčná
v spojení s Google mapami, navigačným softvérom, aplikáciami Panel auto či Latitude. Táto softvérová podpora
GPS čipsetu je rozšíriteľná o ďalšie aplikácie dostupné cez Android Market.
PRAVÁ RUKA MANAŽÉRA
Fotoaparát a kamera je v prípade HTC
Desire Z posunutá na úroveň štandardu. Rozhranie je intuitívne, pri fotení aj zázname videa je preostrovanie
scény dynamické alebo určené samotným používateľom jednoduchým položením prsta na objekt na displeji.
HD video aj 8-megapixlové fotografie
majú svoje kvalitatívne rezervy, v každom prípade so záznamom momentiek a cenných okamihov bude aj
náročnejší používateľ spokojný.
HTC Desire Z je výnimočný internetový terminál, multimediálne centrum, GPS navigácia, sofistikovaná
kamera a elektronická pravá ruka každého manažéra aj generálneho riaditeľa, ktorá tvorí ideálne garde ku
kľúčom od Mercedesu-Benz. 

Základné parametre produktu
Displej: 480×800 bodov, 4,3“, podpora
multi−touch
Dátové technológie: GPRS, EDGE, UMTS,
HSDPA 7,2 Mbps a HSUPA, Bluetooth,
Wi−Fi s DLNA, microUSB, A−GPS, FM RDS
Rozmery a hmotnosť: 122 x 68 x 11,2 mm,
168 gramov
Fotoaparát a kamera: 5 Mpx, automatické
zaostrovanie, HD video záznam v rozlíšení
1280×720 bodov, LED prisvietenie, dodatkové
fotografické funkcie
Senzory: promixity senzor (deaktivovanie
displeja počas telefonovania), pohybový
a polohový senzor, senzor intenzity osvetlenia
(reguluje podsvietenie displeja)
Výkon: 1 GHz procesor Qualcomm,
8 GB pamäť, 576 MB RAM
Softvérové parametre:Windows Phone 7
v angličtine, predinštalovaný softvér Office
na správu dokumentov Word, PowerPoint
a Excel, PDF čítačka, prepojenie so službami
Bing, Dolby Mobile and SRS WOW rozšírenie,
prehrávanie HD videa do rozlíšenia 720p,
progresívny hudobný prehrávač, efektná galéria
multimediálnych knižníc, integrácia s YouTube,
Facebook, Twitterom, Google, Windows Live
a inými internetovými službami, prediktívne
písanie v angličtine.
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kaleidoskop

H

Body pre
stajňu AMG

neď dva Mercedesy AMG zvíťazili v ôsmom ročníku
ankety nemeckého odborného časopisu Auto Bild
Sportscars, do ktorej sa zapojilo okolo 70-tisíc čitateľov: SLS
pritom vybrali ako najlepšie spomedzi jedenásť súťažiacich
super športových áut a E 63 určili zasa za víťaza v konkurencii pätnástich limuzín. SLS AMG už získalo vyše dve desiatky ocenení. Napríklad v ankete 300-tisíc čitateľov

časopisu Auto Bild i titul najkrajšie auto Nemecka a Európy.
„Víťazstvo pre SLS AMG a E 63 AMG potvrdzuje obľúbenosť našich športových automobilov u zákazníkov. Obidva
modely stelesňujú fascináciu a výkonnosť na najvyššej
úrovni,“ uviedol v súvislosti s najnovšími víťazstvami
svojich štvorkolesových tátošov za stajňu AMG Christoph
Jung. Text: Peter Kresánek | Foto Daimler

MAJSTER CANTER
Objednajte si v období od 29. marca do 27. apríla 2011
akékoľvek vozidlo FUSO CANTER*
a následne sa dostanete do žrebovania o

3 X 2 VSTUPENKY NA
ZÁPASY MS 2011
Infolinka +421 2 49 29 49 53
www.mitsubishifuso.sk

S CANTEROM: DO TOHO!
*Predpokladom je uzavretie kúpno-predajnej zmluvy a úhrada zálohovej faktúry.

Mercedesy rástli najviac
V
lani bolo dodaných takmer 1,17
milióna osobných mercedesov,
čo oproti roku 2009 znamená rast
o 15,3 percenta. Mercedesy tak dosiahli medziročne celosvetovo najväčší
nárast spomedzi vedúcich prémiových
značiek a zároveň si trhovým podielom 9,6 percenta upevnili medzi nimi
pozíciu lídra na domácom nemeckom
trhu. Percentuálne najväčšie nárasty
dosiahla značka s hviezdou v roku
2010 oproti roku 2009 v Číne (+ 112 %),
Južnej Kórei (+ 86 %), Indii (+ 80 %)
a ďalších krajinách, vrátane Slovenska
(+ 75,11). O 14 percent sa zvýšil odbyt
osobných mercedesov napríklad tiež
na druhom najväčšom samostatnom
trhu v Spojených štátoch. Vedúcu pozíciu pri náraste o 16 percent dosiahli

mercedesy v Kanade. V Rusku ich
odbyt vzrástol o 64 percent. Rekordný
36-percentný nárast predaja mercedesov dosiahlo Portugalsko. Mierny
– dvojpercentný nárast zaznamenali
osobné automobily značky s hviezdou
v západnej Európe, kde bol vlani napríklad nemecký automobilový trh postihnutý až 23-percentnou recesiou.
„Rástli sme rýchlejšie ako celý trh
s osobnými vozidlami, a tak sme získali pre seba väčšie podiely. Rok 2010
bol charakteristický predovšetkým
úspechom modelov triedy E a triedy
S, ako aj vysokými prírastkami predovšetkým v Číne a okolitých krajinách,“
uviedol k dosiahnutým výsledkom
predseda predstavenstva Daimleru
a riaditeľ Mercedes-Benz Cars Dr. Die-

Certifikát CLS
N

ové štvordverové kupé Mercedes-Benz CLS, ktoré už
získalo Zlatý volant, sa už začalo aj na Slovensku dodávať od 29. januára tiež s environmentálnym certifikátom
podľa smernice ISO 14 062. Certifikát vysokej šetrnosti
voči životnému prostrediu udelila novému CLS po simulovaných testoch, podľa ktorých odjazdilo štvrť milióna kilometrov a následne bolo ekologicky zlikvidované (čím sa
uzatvoril celý jeho životný cyklus), nezávislá skúšobňa TÜV
Süd. CLS pritom preukázalo spôsobilosť usporiť oproti
predchodcovi počas svojho celého životného cyklu až 27
percent primárnej energie, čo je v prepočte 9,3 tisíca

ter Zetsche. Zároveň vyslovil optimistickú predpoveď: „Výhľady značky
Mercedes-Benz do nového roku sú
veľmi dobré. Máme atraktívnu, konkurencieschopnú paletu modelov
a od množstva nových produktov
očakávame nový vietor do plachiet.“
Text: Peter Kresánek | Foto Daimler

litrov benzínu a zároveň znížiť o 30 percent vznikajúce
emisie CO2. Napríklad CLS 350 BlueEfficiency spotrebuje
6,8 litra benzínu na 100 km, teda až o 33 percent menej ako
jeho predchodca. Pri novom CLS dosahujú recyklovateľné
materiály 95 percent z jeho celkovej hmotnosti. Z kvalitných recyklovaných plastov má 61 dielcov s celkovou
hmotnosťou 49 kilogramov. Vo vozidle je tiež 56 dielcov
z prírodných materiálov s celkovou hmotnosťou 31 kilogramov. Tie sa uplatňujú napríklad v dne batožinového
priestoru alebo zariadení na odvzdušňovanie nádrže.
Text: Peter Kresánek | Foto Daimler AG
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autokozmetika

Pripravení na
každú príležitosť
Značka Mercedes−Benz svojim klientom ponúka
nielen vysokokvalitné automobilové výrobky, ale ako
jeden z doplnkov aj špičkovú autokozmetiku.
TEXT: ONDREJ GAZDA | FOTO: DAIMLER AG
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Sprej na
impregnovanie
kabrioletov
250 ml
A 001 986 31 71 10
Cena: 13,74 G

Čistiaci prostriedok na
sklo v aute
(500 ml, s účinkom proti
zahmlievaniu, na priebežné
ošetrovanie znútra, ako aj na
plastové okno na kabrioletoch)
A 001 986 38 71
Cena: 13,19 G

Sprej na ošetrovanie
prístrojovej dosky
(250 ml, iba na plasty a kožu
v oblasti prístrojovej dosky)
A 000 986 47 74 12
Cena: 10,43 G

Utierka
z mikrovlákna
A 000 986 08 62
Cena: 23,08 G

Čistiaci
prostriedok
na disky
z ľahkej zliatiny
500 ml
A 001 986 34 71 14
Cena: 19,54 G

Ošetrovanie chrómu
(75 ml)
A 000 986 43 74 12
Cena: 9,32 G

Súprava na ošetrovanie interiéru
(taška na voľný čas s prostriedkami na ošetrovanie
prístrojovej dosky, čistiacim prostriedkom na okná
znútra, špongiou na sklo vnútri, utierkou na auto)
A 211 986 00 00
Cena: 45,61 G

Súprava na ošetrovanie exteriéru
(taška na voľný čas so šampónom, čistiacim
prostriedkom na disky z ľahkej
zliatiny, špongiou a utierkou)
A 211 986 01 00
Cena: 45,61 G

Ceny sú uvedené v € s DPH.
Chyby a omyly v texte a vyobrazení
sú vyhradené.

A

utokozmetika renomovanej
značky je – ako je pre
Mercedes-Benz samozrejmé
– vyrobená takým technologickým
postupom, aby bola nielen čo najšetrnejšia k životnému prostrediu, ale aby
zároveň poskytla vozidlu tú najvyššiu
možnú ochranu a prevenciu pred akýmikoľvek vonkajšími vplyvmi. Záro-

veň ju nenáročnosť a jednoduchosť jej
aplikácie predurčuje na každodenné
používanie. Stačí si len vybrať z bohatej ponuky, ktorej časť vám ponúkame
práve teraz...
Á propos, viete, že vám ponúkame
hĺbkové čistenie interiéru? Využite
ponuku na jarné upratanie už od 50 €
za vozidlo! 

Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o.,
si vyhradzuje právo na zmenu
cien bez predchádzajúceho
upozornenia.
Viac informácií na:
www.mercedes-benz.sk
02/4929 4570, 0907 753 271
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spektrum

CLS a Štefánik
N
ový Mercedes CLS na pozadí
sochy Milana Rastislava Štefánika zarámcoval prostredie tohtoročného prvého pracovného stretnutia

médií v zariadení Le Bar komplexu
Eurovea so zástupcami Mercedes-Benz
Slovakia (MB SK) a Motor-Car. V súvislosti s pôsobením oboch spoločností

médiá z nášho domáceho prostredia
i zo zahraničia vlani podľa monitorovacej agentúry Storin sprostredkovali
verejnosti 2 166 tlačových správ a informácií. Výnimočnosť stretnutia, ako
ďalej uviedol generálny riaditeľ MB
SK Andrej Glatz, podčiarkla i tá okolnosť, že rok 2011 je rokom, keď automobil, a teda aj najstaršia
automobilová značka sveta MercedesBenz, slávia 125 rokov existencie.
„Je neuveriteľné, ale od momentu,
keď Carl Benz patentoval svoj trojkolesový motorový voz, sa na zemi vyrobilo takmer dva a pol miliardy áut. Za
toto obdobie bol automobil nielen dopravným prostriedkom, ale i životným štýlom, nástrojom prestíže či
športovým náradím. Jednoducho fenoménom, ktorý ovplyvnil celé generácie ľudí. Dnes stojíme na prahu
novej revolúcie, revolúcie motorov,
ktoré pravdepodobne zmenia svet rovnako, ako to spravili zakladatelia
značky s hviezdou a otcovia motorových vozidiel Gottlieb Daimler
a Carl Benz,“ spomenul okrem iného
A. Glatz. Text a foto: Peter Kresánek

Nové centrum A briliant
N
ové centrum renomovanej
spoločnosti A briliant otvorili
po rekonštrukcii v strede Bratislavy
na Dunajskej ulici. Klienti tu nájdu
okrem iného vybrané šperky, hodinky
i odbornú radu a pomoc.

Text a foto: Peter Kresánek

Vlastníte drahokam?
S
lovenský gemologický inštitút
v Trenčíne (SGI) poskytuje od
tohto roku pre verejnosť novú službu:
možnosť odkúpenia alebo
sprostredkovania za stanovených
podmienok predaja diamantov od ich
vlastníkov. Diamanty musia byť
certifikované v určených
laboratóriách (certifikát platí, ak mu
neuplynulo viac ako tri roky). Pri
necertifikovanom diamante (alebo
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v prípade diamantu s certifikátom,
ktorému uplynula stanovená lehota)
SGI zabezpečí vystavenie vhodného
certifikátu na náklady predávajúceho.
SGI realizuje sprostredkovanie
predaja diamantu vždy podľa
dohodnutých pokynov a podmienok
predávajúceho. Úspešnosť predaja sa
spravidla odvíja od aktuálnej situácie
na trhu a tiež podmienok, ktoré si
vymieni predávajúci. Text: IM, Foto: INT

EXKLUZÍVNY
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

Slovenské ceny
pre Mercedes
M
ercedes-Benz získal od najpredávanejšieho
slovenského automobilového mesačníka
Auto magazín až dve ocenenia. V čitateľskej ankete
Auto magazín Award 2011 vyhral titul auto roka
okrídlený Mercedes SLS AMG v kategórii športových
áut a kabrioletov, čím potvrdil pozíciu dizajnového
a technologického lídra aj na Slovensku.
Neoddeliteľnou súčasťou vozidiel vysokej kvality
je poskytovanie spoľahlivých predajných
a popredajných služieb. Dôkazom je titul
Autoservis roka 2010 pre autorizovaný predaj
a servis Mercedes-Benz spoločnosti Motor-Car
Bratislava na Tuhovskej ulici v Bratislave.

Text: Andrej Majláth, Foto: Auto magazín, Peter Mihálik

Ocenenie
Autoservis roka
2010 pre Motor−
−Car Bratislava
prevzal riaditeľ
prevádzky Ing.
Juraj Klepáč.

Kalendár
podujatí
CONECO
Na 32. ročníku medzinárodného veľtrhu
bude už tradične vystavovať spoločnosť
Mercedes−Benz Slovakia úžitkové vozidlá.
Termín: 29. 3. – 2. 4. 2011
Miesto: Incheba Expo Bratislava

Pávie pero
pre kráľovnú

S

úprava Pávie pero pre kráľovnú
krásy – tohtoročnú Miss Universe
SR pozostáva z náhrdelníka s názvom
Black BIG a náušníc. Majstri spoločnosti
A briliant súpravu vyrobili z 18-karátového bieleho zlata, pričom ju osadili
spolu 675 briliantmi vysokej kvality
s celkovou hmotnosťou 5 a pol karátu
(5,50 ct). Súprava má celkovú hodnotu
20-tisíc eur. Text: Peter Kresánek, foto: archív

AUTOSALÓN BRATISLAVA
Na 21. ročníku medzinárodného salónu
automobilov bude spoločnosť
Mercedes−Benz Slovakia vystavovať
vozidlá značky s trojcípou hviezdou.
Zároveň bude v bratislavskom nákupnom
centre Aupark Shopping Center prebiehať
výstava vozidiel značky Mercedes−Benz.
Termín: 12. – 17. 4. 2011
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Aupark
RAŇAJKY S HVIEZDOU
Tradičné predvádzacie jazdy osobných
a úžitkových vozidiel značiek
Mercedes−Benz a smart. Návštevníci
budú mať možnosť vyskúšať automobily
zo širokej produktovej palety.
Termín a miesto:
5. – 7. 5. Motor−Car Bratislava, Tuhovská
10. 5. Motor−Car Trnava
11. 5. Motor−Car Trenčín
12. 5. Motor−Car Nitra
17. 5. Motor−Car AC Žilina
18. 5. Adia Zvolen
19. 5. Motor−Car Banská Bystrica
20. 5. Motor−Car Nové Zámky
24. 5. Motor−Car Košice
25. 5. Motor−Car Prešov
26. 5. Motor−Car Poprad
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poradňa

Vedúci popredajných služieb Ing. Peter Wagner
a manažér garancií a kulancií Andrej Štefek.

Keď je auto nepojazdné
Minulo sa vám palivo, omylom ste natankovali miesto benzínu
naftu, dostali defekt, či prší a nejdú vám stierače?
Ako postupovať v situáciách, keď zostane váš mercedes
nepojazdný alebo nevhodný na jazdu? TEXT A FOTO: PETER KRESÁNEK
Telefónne čísla MB servisov
na Slovensku
Motor−Car Bratislava, Tuhovská ulica
0918 500 116
Motor−Car Bratislava, Hodonínska cesta
0918 500 116
Motor−Car Bratislava, Panónska cesta
0918 500 116
Motor−Car Banská Bystrica 0905 743 607
Motor−Car Košice
0903 906 148
Motor−Car AC Martin
0905 681 809
Motor−Car AC Žilina
0905 681 809
Motor−Car Nové Zámky
0905 589 072
Motor−Car Prešov
0903 602 168
Motor−Car Trenčín
0903 702 240
Autosalón Krška Bánovce nad Bebravou
0918 119 018
Motor−Car Trnava
0908 740 999
Motor−Car Nitra
0903 515 926
PharmDr. A. Dlhopolcová, Adia Zvolen
0908 909 732
Motor−Car Poprad
0918 500 144
Zákaznícke kontaktné centrum,
na ktoré sa môže volať zo
zahraničia (aj v slovenskom
jazyku)
0800 177 777 77

T

akmer vo všetkých prípadoch
imobility vozidiel s hviezdou,
pokiaľ neboli zavinené hrubým zanedbaním alebo vyššou mocou, poskytuje úplne bezplatnú pomoc služba Mobilo.
– Pri technických poruchách, keď nie
je vozidlo viac možné prevádzkovať,
lebo má technickú poruchu, stačí
zatelefonovať do najbližšieho MB
servisu a výjazdové vozidlo s mechanikom vám príde poskytnúť na mieste
pomoc.
Okrem bežných porúch (svieti kontrolka motora, nejde naštartovať, vozidlo je v núdzovom režime...) sem
patrí aj situácia, keď sneží alebo prší
a nedajú sa spustiť stierače (existuje
tým ohrozenie bezpečnosti pasažierov
vozidla). Služba sa dá takto využiť, tiež
ak dostanete defekt a poškodí sa jedna
pneumatika.
– Do skupiny prípadov, ktoré pri
využívaní služby Mobilo už treba
hlásiť kontaktnému zákazníckemu
centru Mercedes-Benz patria
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nešťastné okolnosti, dopravné nehody
a vandalizmus.
Za nešťastnú okolnosť sa považujú
najmä chyby, ktoré vznikli pri nesprávnom používaní vozidla zákazníkom. Napríklad nedostatok paliva
alebo naplnenie nádrže nevhodným
palivom, zamknutý kľúč vnútri vozidla, poškodený, ukradnutý alebo
stratený kľúč, nedostatok oleja alebo
chladiacej tekutiny, prienik vody
alebo inej tekutiny do vozidla. Dopravné nehody sú externé príhody zahŕňajúce mechanickú silu, ktorá náhle
narazí do vozidla. Medzi vandalizmus
sa zaraďuje prípad, keď je vozidlo naschvál a so zlým úmyslom poškodené
treťou stranou. Patria sem i prípady
poškodenia vozidla na základe vlastnej viny alebo zavinením ďalšou
osobou (dopravná nehoda), ak sa vyskytne niekoľko pneumatík s defektom, krádež súčastí vozidla (kolesá,
stierače), rozbitie častí vozidla (predné, bočné alebo zadné okná), či jeho
poškodenie inými vonkajšími činiteľmi. Napríklad hlodavcami, búrkou,
povodňou alebo úlomkom kameňa. 

kontakty

Zmluvní partneri Mercedes Benz
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°
BCI−S&T, s.r.o.
Bytčianska 499/130,
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Tel.: 041 / 5624 473
Fax: 041 / 5626 729
rapan.lubomir@bci−st.sk
GPS: S49.24387° V18.71226°

Motor−Car Banská Bystrica,
spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48,
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 4711 311
Fax: 048 / 4711 334
p.kunkela@motor−car.sk
GPS: S48.702886° V19.135566°
PharmDr. Anna Dlhopolcová – ADIA
Stráž 8006, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5325 014
Fax: 045 / 5323 117
adia@adia.sk
GPS: S48.584503° V19.09544°

Motor−Car 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°
HUDOS Service s.r.o.
Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov
Tel.: 054 / 4860 046
Fax: 054 / 4860 072
service@hudos.sk
GPS: S49.304139° V21.301997°

MOTOR−CAR AC, a.s.
Francúzskych partizánov, 036 08 Martin
Tel.: 043 / 4245 554
Fax: 043 / 4245 559
info.martin@motor−car.sk
GPS: S49.097999° V18.921209°
Motor−Car Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 01 Trenčín − Zámostie
Tel.: 032 / 6538 888
Fax: 032 / 6538 802
info@mercedestn.sk
GPS: S48.892973° V18.012525°
Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444
Fax: 02 / 4929 4929
info@mercedes−benz.sk
GPS: S48.190152° V17.192187°
Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4399
Fax: 02 / 4929 4394
lamac@motor−car.sk
GPS: S48.202281° V17.043175°

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

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

Autosalón Krška, s.r.o.
Trenčianska cesta 1791/66 A,
957 01 Bánovce nad Bebravou 1
Tel.: 038 / 7600 011
Fax: 038 / 7600 010
info@mercedesbn.sk
GPS: S48.728939° V18.246778°

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°

UND – 03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106,
042 04 Košice
Tel.: 055 / 6817 255
Fax: 055 / 6817 251
undservice@zoznam.sk
GPS: S48.691832° V21.261517°
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pozvánky

Isabelle Ciaravola
Foto: Michel Lidvac

3

1
Operná diva Ľubica Rybárska
Foto: SND

2
Joe Cocker
Foto: www.concordmusicgroup.com

1 DIES IRAE – VEĽKONOČNÁ
OPERNÁ LAHÔDKA
Mnohé diela svetského charakteru
majú hlboké duchovné posolstvo. Pod
názvom Dies irae uvedie Opera SND
koncert pri príležitosti sviatkov Veľkej
noci. Zaznejú nádherné melódie zo
známych titulov opier Giuseppe Verdiho Don Carlos, Aida, Sila osudu,
Otello, Trubadúr, či z Gounodovej
opery Faust a Margaréta v podaní popredných sólistov Jolany Fogašovej,
Evy Hornyákovej, Adriany Kohútkovej, Ivety Matyášovej, Ľubice Rybárskej, Martina Babjaka, Jozefa Benciho,
Jána Gallu, Tomáša Juhása a Ota
Kleina. Orchester a zbor Opery SND
bude dirigovať jedna z najvýraznejších osobností Ondrej Lenárd. Operní
fanúšikovia isto ocenia, že na záver aktuálnej sezóny si budú môcť koncertne vypočuť prvotinu veľkého
Pucciniho – opernú drámu s názvom
Le Villi – po prvý raz na Slovensku!
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2 BIELY SOULMAN OPÄŤ
V BRATISLAVE!
Anglický spevák Joe Cocker sa po takmer štyroch rokoch opäť predstaví slovenskému publiku, a to presne
posledný májový deň, keď naživo vystúpi v Sibamac aréne Národného tenisového centra (NTC) v Bratislave,
aby predstavil svoj posledný štúdiový
album Hard Knocks (2010). Tento
66-ročný charizmatický spevák s nezameniteľným hlasom a pohybmi, dvojnásobný držiteľ prestížnych cien
Grammy, je známy nielen ako účastník legendárneho festivalu Woodstock
v roku 1969, ale aj ako spevák hitov,
akými sú Up Where We Belong, With
a Little Help From My Friends,
Unchain My Heart, You Are So Beautiful, Summer in the City či You Can
Leave Your Hat On.

3 DANCE OPEN GALA 2011
Hovorí sa, že balet, tanečné umenie
vôbec, je umením 21. storočia. Azda
preto, že vie najlepšie vyjadriť a vystihnúť poryvy duše súčasníka
a zrkadliť vzťahy v širšom kontexte.
Tanec prináša emócie, krehkosť, číru
krásu a bez slov prekračuje hranice.
Začiatkom apríla – 6. 4. 2011 privíta
SND na svojej pôde mimoriadnu umeleckú kvalitu. Na základe kontaktov
generálneho riaditeľa SND Ondreja
Šotha s umeleckým riaditeľom Dance
Open Ballet Festival v Petrohrade Vasilijom Medvedevom sa festivalový galavečer uskutoční aj v Bratislave.
Vyšperkovaný jubilejný – desiaty petrohradský večer a následne gala
v Bratislave poctia svojím umením významní tanečníci. V koprodukcii Baletu SND a Dance Open Ballet Festival
St. Petersburg budeme obdivovať
majstrovstvo sólistov Opéra National
de Paris, American Ballet Theater
z New Yorku, Veľkého divadla z Moskvy, Mariinského divadla a Michajlovského divadla z Petrohradu, Royal
Ballet Covent Garden aj Holandského
národného baletu. Baletný galavečer
bude mať aj ušľachtilý cieľ – umením
poukázať na ničivú silu drog. Viac na
www.snd.sk

Značka Daimler AG

Dôvod pre radosť
Trieda B - Special Edition
Od 1. februára 2011 máte skvelú príležitosť získať triedu B pri zvýhodnenom lízingu
prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services už za 333 €* s DPH mesačne.
Okrem iných benefitov k tomu dostanete výhodné poistenie a výbavu až do výšky 3 333 €**
s DPH v cene vozidla. Viac informácií nájdete na http://pocitajtesnami.mercedes-benz.sk

21,21 %

Trieda B 160

*Splátka pri cene vozidla 23 580 € vrátane DPH. Počet vozidiel je limitovaný.
Financovanie a podmienky podliehajú schváleniu.
**Výbavu nie je možné odpočítať z ceny vozidla.

34 175 €

Zvýhodnená ponuka

26 926 €

7 249 €
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Kombinovaná spotreba (l/100km): 5,3 – 8,2
Emisie CO2 (kombinované, g/km): 139 – 197
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Boutique Briliant
Dunajská 5, Bratislava

