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Pre milovníkov rýchlej jazdy pri-

šli v priebehu leta vyšportované mode-

ly od AMG. Konkrétne z oboch pólov 

modelového spektra. Na jednej stra-

ne A 45 AMG a CLA 45 AMG a na 

druhej strane S 63 AMG. Myslím, že 

nielen v ich prípade sa je na čo tešiť.

Mimochodom, na nedávnom auto-

salóne vo Frankfurte mala svetovú vý-

stavnú premiéru nová trieda S. To by 

z pohľadu toho, že už ste s ňou mnohí 

nielen jazdili, ale si ju už aj objednali 

či kúpili, nebolo nič výnimočné, keby... 

Keby vozidlo na svoju premiéru nepri-

šlo bez vodiča. Áno, dobre čítate. Trie-

da S zaparkovala na pódiu vo frank-

furtskej Festhalle úplne sama. Nikto ju 

diaľkovo neovládal. Ona totiž naozaj 

dokáže jazdiť sama.

O tejto, ale i mnohých ďalších té-

mach sa dočítate v najnovšom vydaní 

Hviezd ciest.

Želám vám príjemné čítanie, skvelú 

zábavu a úspešnú jeseň.

Váš
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dovolenky (aspoň u väčšiny z nás) 

sú za nami a čaká nás obdobie najin-

tenzívnejšieho rastu obchodných akti-

vít. Minimálne to platí pre automobilo-

vý priemysel. Uplynulé leto z pohľadu 

slovenského trhu bolo mimoriadne sla-

bé, hoci sa celková ekonomická situ-

ácia začína zlepšovať. U nás v Merce-

dese však dôvod na sklamanie nebol. 

Darí sa nám plávať proti prúdu. Naše 

predaje v porovnaní s minulým rokom 

utešene rastú a podiel na trhu stúpa. 

Určite to však nie je dôvod na oddych. 

Naopak. Na jesenný rast obchodných 

aktivít sme sa dobre pripravili. Pre mi-

moriadne obľúbené modely A, B sme 

pripravili nové obchodné podmienky. 

Do už i tak výnimočne z pohľadu spot-

reby dobre nastavenej triedy E pribud-

ne 9-stupňová automatická prevodov-

ka, ktorá ešte zníži spotrebu a zvýši 

komfort, rýchlosť  a hladkosť radenia. 

Milí priatelia,
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predstavujeme

Urbi et orbi
Aká je pointa nového modelu Mercedes-Benz GLA? Presne tá, ktorú si 

zvolíte. Buď ste na kompaktné SUV čakali, alebo sa vám jednoducho 
bude páčiť. Tak či onak model GLA rozširuje dnes už mimoriadne široké 

portfólio verzií triedy A... Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG
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A
k by sme chceli byť kri-

tickí, nemáme pri pohľa-

de na nový model GLA 

šancu. Dizajn, proporcie, 

vzhľad a možno aj farby 

presne vystihujú to, po čom dnešní mo-

toristi túžia. A nová trieda GLA to zvlá-

da s nadhľadom, eleganciou, ktorá je oko-

renená presnou dávkou zdravej športovej 

agresivity. A na prvý pohľad vám bude 

jasné, že ide o príslušníka rodiny triedy 

A, na druhý pohľad si všimnete citlivo za-

pracované detaily, ktoré ideálne dopĺňa-

jú celok. Predné svetlomety sú väčšie, po-

dobne ako aj maska chladiča s dvoma 

markantnými lamelami účinne masku-

jú rozšírenie predných blatníkov, ktoré 

má jediný cieľ: zvýrazniť robustný charak-

ter najmenšieho SUV s hviezdou na mas-

ke chladiča. Ani pohľad zboku vás ne-

sklame, hoci výraznejších prvkov ponúka 

menej. Okrem dvoch výrazných prelisov 

a  rozšírenia prahov dvier nenájdete nič 

rušivé, a tak to má byť. Mercedes-Benz 

je o nevtieravej elegancii, ktorá odoláva 

móde aj času oveľa lepšie než výrazné di-

zajnérske úlety. Podobne aj zadná časť na-

značuje šírku vozidla a veľkosť batožino-

vého priestoru, dvojica výfukov sľubuje 

kilowatty pod kapotou. Napokon konečná 

číslica výkonu by mala presahovať hodno-

tu tristošesťdesiat koní verzie AMG.

DRSNOSŤ AJ ELEGANCIA
Súhlasím, kombinácia názvu Mercedes-

-Benz a drsnosť možno nepatrí medzi naj-

šťastnejšie, na druhej strane vystihuje dve 

ponúkané vzhľadové línie. Tá prvá si po-

žičiava viacej prvkov zo sveta off-roadov. 

Myslím tým nelakované časti karosérie, 

akými sú podbehy, lemy blatníkov a spod-

ná časť nárazníkov, ktoré dopĺňajú strie-

borne lakované nájazdové ochrany. A je 

to nielen veľmi praktické, ale aj atraktív-

ne. Dizajnérom sa podarilo nájsť ideálny 

priesečník štýlu a praktickosti. 

Ešte viac dynamiky si užijete, ak si 

zvolíte AMG paket. Vyzdvihuje špor-

tovú stránku auta, preto dizajnéri sta- 
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vili na väčšie nasávacie i odvetrávacie 

otvory v nárazníkoch, viac lakovaných 

plôch a čiernou farbou lakované plochy 

jemne dráždia tie správne zmysly. Trie-

da GLA reprezentuje ideálne stelesne-

nie kompetencií automobilky v oblasti 

mestských SUV, napokon triedu prémio-

vých športovo-úžitkových vozidiel stvo-

rila práva ona. Úspech triedy GLA je už 

dnes takmer istý, veď úspech triedy A, 

B a CLA s celkovým počtom vyše stose-

demdesiattisíc predaných vozidiel hovorí 

sám za seba. Okrem toho si treba uvedo-

miť fakt, že viac ako polovica zákazníkov 

triedy A predtým Mercedes-Benz nikdy 

nevlastnila.

NEPRIESTRELNÁ PONUKA
Numerologický nárast dimenzií vyjad-

ruje aj priestorové pomery v interiéri. 

Stodvadsaťpäť milimetrov plus na dĺž-

ku a dvadsaťštyri milimetrov na šírku 

oceníte najmä v interiéri. Aj za chrb-

tami zadných pasažierov sa ukrýva 

421 litrov batožinového priestoru v zá-

kladnom vyhotovení, dovolenkové ba-

lenie bude rozhodne uvoľnenejšie, tak- 

že slovo úžitkové v strede označenia 

SUV má v tomto prípade skutočný výz-

nam. Zo štylistickej stránky článku ide 

o nudnú informáciu, z technického po-

hľadu je však fascinujúci údaj o aero- 

dynamickom odpore triedy GLA. 

S hodnotou cw 0,29 patrí na absolút-

nu špičku svojej triedy. Ale spomínané 

hodnoty patria do zoznamu povinností 

konštruktérov Mercedesu-Benz. 

ZNÁMY NEZNÁMY
Identifi kácia s triedou A je v prípade trie-

dy GLA opäť veľmi ľahká úloha. Stačí si 

sadnúť za volant a overiť si rozmiestnenie 

prvkov, aby ste si boli istí, že sedíte v Mer-

cedese a očný kontakt vám v priebehu 

milisekúnd prezradí, že ste si sadli za vo-

lant niektorého z modelov triedy A a B. 

Nemusíte nič skúmať, môžete hneď vyra-

ziť, napokon všetko poznáte. 

Teda takmer, lebo pohon všetkých šty-

roch kolies 4MATIC je úplne nový. Vý-

stupný hriadeľ pre pohon zadných kolies 

je integrovaný do dvojspojkovej prevo-

dovky 7G-DCT. Medziná-

pravový diferenciál 

je elektrohyd-

raulicky 

riadená 
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viaclamelová spojka s plynulou zmenou 

prevodového pomeru. V preklade to zna-

mená, že ktorákoľvek z náprav môže do-

stať všetok krútiaci moment v ktoromkoľ-

vek momente. A to je v danej triede dosť 

ojedinelé. Prirátajte si k tomu aj možnosť 

voľby terénnych režimov, ktoré upravia 

reakcie plynu, prevodovky aj prednasta-

venie medzinápravového diferenciálu. 

Funkcia kontrolovaného zjazdu z kopca 

DSR (Downhill Speed Regulation) udr-

žiava konštantnú rýchlosť pri terénnom 

zjazde zablateným či zľadovateným kop-

com prostredníctvom zásahov do prevo-

dovky, motora a pribrzďovaním jednot-

livých kolies. Ak máte systém Comand 

online, môžete si v teréne prepnúť cen-

trálnu obrazovku do off-road režimu, tak- 

že budete vidieť uhol natočenia kolies, 



predstavujeme
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zvolený off-roadový režim a nebude chý-

bať ani kompas či informácie o uhle stú-

pania či bočného náklonu. Konštruktéri 

Mercedesu-Benz týmto systémom trie-

du A vybavili aj napriek tomu, že ju sami 

predurčujú do mesta. Ak by ste sa ich 

opýtali prečo, odpovedia vám, že SUV 

bez potrebnej schopnosti prejazdu teré-

nom stráca zmysel. Ak to predsa len ne-

budete vyžadovať a využijete skôr extra 

dávku priestoru a lepšiu odolnosť voči vý-

tlkom, jednoducho si zvolíte verziu s po-

honom predných kolies.

BEZPEČNÁ DYNAMIKA  
Rozpätie výkonov a objemov benzíno-

vých motorov siaha od 1,6 litra až po 

2,00 litra. Verzia GLA 200 poskytne 

115 kW/156 koní a momentálna špička, 

verzia GLA 250 disponuje maximálnym 

výkonom 155 kW/211 koní, naftové ver-

zie majú identický objem motora 2,2 lit-

ra. Už základná verzia GLA 200 CDI po-

skytne rovných 100 kW/136 koní a verzia 

GLA 220 CDI bude mať k dispozícii 125 

kW/170 koní a bude v kombinácii s po-

honom všetkých štyroch kolies 4MATIC 

zrejme najžiadanejšou verziou.

Tradične sa nešetrilo pasívnou ani ak-

tívnou bezpečnosťou, maximálny počet 

airbagov je samozrejmosťou, v sériovej 

výbave nechýba ani predkolízny systém 

COLLISION PREVENTION ASSIST 

spolu so systémom rozpoznávania únavy 

vodiča ATTENTION ASSIST. Okrem 

toho môžete dané systémy doplniť aj ak-

tívnym radarom DISTRONIC PLUS, 

ktorý nielen udržiava konštantný odstup 

od vozidla idúceho pred vami, ale v prí-

pade potreby dokáže auto zastaviť. Koná 

tak v rozmedzí rýchlostí 0 až 200 km/h. 

Príplatkom za aktívny tempomat získa 

budúci majiteľ aj funkciu COLLISION 

PREVENTION ASSIST PLUS, ktorá za-

bezpečuje automatické núdzové brzde-

nie. Systém reaguje do 30 km/h na sto-

jace vozidlá a do 20 km/h dokáže úplne 

eliminovať možnú nehodu. Základný sys-

tém dokáže eliminovať nehodu do rých-

losti 7 km/h.

ALWAYS ON
Prienik multimediálnych technológií do 

automobilov dokumentuje množstvo sys-

témov, ktoré trieda GLA ponúka. Okrem 

plnej integrácie iPhonu do systému ponú-

ka aj nové funkcie. Vývojári zlepšili aj gra-

fi ku displeja, ktorý slúži ako externý dis-

plej pre iPhone, počas jazdy môžete bez 

problémov využiť funkciu Siri a ovládať 

svoj smartfón prostredníctvom nej. Funk-

cia Glympse umožňuje zdieľať informá-

ciu o polohe auta v reálnom čase s vami 

zvolenými osobami, sledovať statusy na fa-

cebooku či twitteri môžete rovnako, ako aj 

počúvať internetové rádio AUPEO! A pri-

platiť si môžete aj navigáciu Garmin s do-

pravnými informáciami v reálnom čase, 

zobrazenie máp v 3D a možnosť prepnúť 

na Street View.

Aktualizovaný bol aj systém Command 

Online, zlepšili grafi ku, zobrazenie mapy 

je fotorealistické, nechýbajú ani Go-

ogle Maps, prostredníctvom funkcie Blue-

tooth umožňuje prístup na internet a po 

novom číta aj najnovšie formáty obrazov 

ako .bmp a .png. Ak vám to pripadá ako 

katalógové vymenovanie funkcií budúc-

nosti, nedivte sa. Trieda GLA má v strede 

masky chladiča hviezdu a tá symbolizuje 

techniku budúcnosti už dnes... 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
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Je to ako bondovka.
Máte všetky tie autá,

technické hračky a drinky...
Len pri tom nejde o život.

V tomto roku sme opäť získali ocenenie 

za najlepšie produkty privátneho bankovníctva 

v oblastiach Súkromie a bezpečnosť, 

Rozsah investičných produktov, 

Najlepšie služby pre privátnych 

klientov s majetkom od 10 – 30 mil. USD. 
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Skvost
Prestavte si, že máte k dispozícii množstvo ingrediencií, 

ktoré náhodne začnete kombinovať s vierou, 
že výsledný produkt bude tým, čo chcete. 

A teraz si predstavte skutočného majstra, 
umelca, ktorý nielenže zmieša všetky 

ingrediencie v ideálnom pomere, ale pridá do nich ešte 
niečo mystické, magické a neopakovateľné. Niečo, 

čo z danej kombinácie urobí nezabudnuteľnú 
ikonu. Mýtus.  Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

predstavujeme
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P
resne to sa podarilo vývojárom, 

dizajnérom a konštruktérom, 

ktorí vdýchli život novému kon-

ceptu triedy S kupé. Vytvorili 

štýlovo sebaistý, dizajnovo do-

konalý a výbavou maximálne exkluzívny 

model vozidla. A nielen to. Podarilo sa im 

zjednotiť tradíciu a emóciu do jedného ne-

rozdeliteľného celku, a tak - priam iluzio-

nisticky - zhmotniť pomyselnú zmyselnú 

čistotu zo sféry vízií a predstáv do reality. 

VZNEŠENÝ DIZAJN
Nájsť optimálny výraz pre moderný lu-

xus, ktorý by v sebe obsahoval fi lozofi u 

značky a zároveň genetický kód neodmys-

liteľný a typický pre Mercedes-Benz, nie je 

jednoduché. V koncepte S kupé sa to poda-

rilo dosiahnuť zmyselnou čistotou, výraz-

nosťou tých najmenších detailov, hladkos-

ťou plôch, spojením tradície s avantgardou 

súčasnosti a progresom budúcnosti.

NADČASOVÝ EXTERIÉR
Moderná plynulá silueta S kupé len zvý-

razňuje jeho zmyselnosť. A tiež čistotu. Vý-

razné prelisy a krivky, opticky zvýraznené 

podbehy kolies, 21-palcové disky, bočná lí-

nia (dropping line), výrazné proporcie po-

honu zadných kolies, či predĺžená kapota 

– to všetko vytvára vzájomne harmonizujú-

cu eleganciu a symbiózu toho najprogresív-

nejšieho technologického a dizajnérskeho 

umenia. Výraz sebavedomia a suverenity 
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umocňuje v strede čelnej časti vozidla troj-

dimenzionálne navrhnutá, vylepšená dia-

mantová maska chladiča, ktorej štruktúru 

určujú obdĺžnikové prvky vo farbe tma-

vého chrómu. Priam až extrémne sebave-

domý vzhľad dávajú konceptu svetlomety 

výlučne s technológiou LED s ikonickým 

denným svietením v tvare obočia. Elegant-

ný, trojdimenzionálny pochrómovaný rám 

uzatvárajúci sklenené plochy, strešná línia 

v tvare kupoly a bezrámové dvere, mimo-

riadne štíhle a dlhé – no zároveň elegantné 

vonkajšie zrkadlá dodávajú tomuto merce-

desu emotívnosť a dynamiku aj v momen-

te, keď sa nehýbe a len tak pokojne stojí, 

čakajúc na tú pravú chvíľu. Ktorá príde...

ELEGANTNÝ INTERIÉR
Zmyselnú čistotu vyžaruje biela prístro-

jová doska. Tá svojím zakriveným tvarom 

pripomína chvostovú plutvu veľryby krát-

ko pred ponorením sa do vody. Dominujú 

jej plynulé línie: vrchná a spodná vlna vy-

tvárajú zreteľné členenie. Vďaka novému 

balíku airbagu bolo možné navrhnúť spod-

nú časť prístrojovej dosky extrémne plastic-

ky. Vrchná časť pôsobí, akoby sa zmyselne 

vznášala pred prístrojovou doskou ako jej 

takzvaná najvyššia úroveň. Ovinujúca prí-

strojová doska plynulo prechádza do dve-

rí. Zvlnený tvar pokračuje na vnútornom 

obložení dverí. Podobne aj vetracie dýzy – 

tie sú usporiadané okrem iného aj vo štvo-

rici v strede palubnej dosky – sú vyhoto-

vené futuristicky a do posledného detailu. 

Plutvy usmerňujúce vzduch obklopujú po-

s kupe.indd   14s kupe.indd   14 25. 9. 2013   9:45:5125. 9. 2013   9:45:51



 HVIEZDY CIEST   03/2013 15

zdĺžny otvor. Na voľnej ploche sa pod re-

dukovanou maskou nachádzajú obrazovky 

formátu 8:3 s uhlopriečkou 30,7 cm. Farby 

na displeji sú ladené do športovo moderné-

ho modrého odtieňa.

Na stredovej konzole sa nachádza doty-

kový displej, na ktorom sa zobrazujú štyri 

rôzne svetové časy. O tom, ktorý čas sa má 

zobraziť, rozhoduje vodič: otáčaním glóbu-

su na displeji si najskôr zvolí časové pásmo 

a z ponuky si vyberie príslušné mesto. Dve-

rové panely konceptu triedy S kupé sú 

vyhotovené z hliníka, pričom pomocou 

počítačových algoritmov boli do kovu vy-

frézované topografi cké čiary na spôsob vrs-

tevníc, ktoré nadväzujú na kontúry dvero-

vých ovládacích prvkov. Dosiahla sa tým 

zaujímavá hra svetiel s drobnými, žiarivý-

mi prvkami.

HAUTE COUTURE 
Plasticita tvarov neobišla ani sedadlá. 

Tie predné vzbudzujú asociácie s ume-

ním Haute Couture, pretože ich športo-

vo elegantný tvar stelesňuje zmyselné línie 

pripomínajúce módne fi guríny. Bočnice 

v hornej časti sedadla obopínajú cestujúce-

ho ako golier. Voľba farieb a materiálov 

ladí s extrovertnými kontrastmi hliní-

ka s antracitovou a bielou farbou. Nad-

časovú modernosť, avantgardný dizajn, 

ultimatívnu exkluzívnosť a dokonalosť 

symbolizuje aj to, že  prístrojová doska 

a sedadlá sú potiahnuté jemnou teľa-

cou kožou a obloženie stropu pozostáva 

z ručne tkaného hodvábu!

INOVÁCIE
Hudbu podľa chuti a nálady umožňu-

je softvér MoodGrid, služby na rozpozná-

vanie hudobných skladieb Gracenote. Sys-

tém pomocou MoodGrid zostavuje návrh 

skladieb, napríklad aj z katalógu, obsahujú-

ceho až 18 miliónov skladieb, ktoré sú na-

stavené na individuálny vkus a príslušnú 

náladu. Pohodlnejšiu orientáciu umožňu-

je aj navigačný systém založený na systéme 

Garmin NaviCore v modernom dizajne 

s perspektívou 3D. 

TECHNOLÓGIE
S kupé poháňa agregát V8 biturbo, kto-

rý dokáže vyvinúť zo zdvihového objemu 

4 663 cm3 335 kW (455 k). Technológia In-

telligent Drive vďaka dvom „kamerovým 

očiam“ dokáže vidieť trojrozmerne až do 

vzdialenosti 50 m pred vozidlom a vnímať 

objekty ako 6DVision! Zónu pred vozid-

lom sleduje až do vzdialenosti 500 m, čo je 

porovnateľné s údajmi, ktoré možno získať 

z radarových a ultrazvukových snímačov. 

Pomocou stereokamery a systému ROAD 

SURFACE SCAN koncept S kupé vopred 

zistí vlny na vozovke, a vďaka systému 

MAGIC BODY CONTROL zavčasu pri-

praví podvozok na túto situáciu. 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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Predsieň 
budúcnosti
Autonómna jazda automobilov sa už dnes stáva realitou. Inými slovami, je 
oveľa bližšie, než si myslíme, hoci na čítanie novín či pozeranie televízie za 
volantom si ešte zopár rokov budeme musieť počkať.  Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

A
k by ste zablúdili do vý-

vojových laboratórií Mer-

cedesu-Benz tento rok, 

celkom ochotne by vás 

previezli, či skôr by vás 

previezla najnovšia trieda S. Na diaľnici 

by bez problémov predbehla pomalších, 

v  dopravnej zápche by sa poslušne posú-

vala s inými až po výjazd z diaľnice a ne-

skôr by vás spoľahlivo doviezla až pred 

váš dom. Vy by ste vysadli a ona sama 

by zaparkovala na voľné miesto bez toho, 

aby ste museli riskovať oškretie vašich 

dvier prípadne dvier vedľa vás stojace-

ho auta. A to všetko nová trieda S zvlád-

ne. Stačí ju odblokovať a nahrať zodpo-

vedajúce riadiace programy, potrebnou 

senzorikou vybavená už je, svoje okolie 

dokáže snímať dokonalejšie ako ktorý-

koľvek vodič na tejto planéte.

PROMETHEUS
V roku 1994 by vám vo vývojových la-

boratóriách Mercedes-Benz celkom ochot-

ne ukázali vtedajšiu triedu S, konkrétne 

model 500 SEL, na ktorom by ste si zvon-

ka nevšimli nič zvláštne. Až kým by vám 
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nepovedali, že to auto reálne jazdí samo. 

Teda pridáva si plyn, brzdí a zatáča cel-

kom samo. Inými slovami už v roku 1994 

toto vozidlo brázdilo okolie Paríža a jeho 

obchvat. O rok neskôr si vývojoví pracov-

níci predĺžili výlet. Absolvovali, či skôr 

auto absolvovalo výlet z Mníchova do Ko-

dane a naspäť. Opäť celkom samo. Vpre-

du aj vzadu boli umiestnené kamery, kto-

ré odosielali snímaný obraz do počítača, 

ktorý vedel podľa získaného obrazu vyrá-

tať, či sa auto nachádza na kolíznom kurze, 

alebo nie. Vývojári zo Stuttgartu si teda 

už pred dvadsiatimi rokmi overili fakt, 

že autonómna jazda je možná. Vývojo-

vý prototyp bol plodom projektov Pro-

metheus, VaMP a Eureka, ktoré predsta-

vovali prvé kroky k realizácii myšlienky 

eliminácie nehôd i autonómnej jazdy.

Práve v osemdesiatych rokoch totiž 

hustota premávky raketovo narastala, čo 

malo za následok nárast nehôd, preťaže-

nie infraštruktúry. Cieľom bola harmoni-

zácia premávky a znižovanie vplyvu ich 

prevádzky na životné prostredie. Pracovní-

ci hviezdy sa na otázku automatizácie jaz-

denia pozerali zo všetkých uhlov. Nerieši-
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li samostatne autonómnu jazdu, súčasťou 

projektu bolo riešenie ekológie dosahu ná-

rastu množstva automobilov a sprejazdne-

nie dopravných uzlov. Už vtedy bolo zrej-

mé, že samostatné riešenie autonómnej 

jazdy nestačí. Prirodzene technické rieše-

nie si vyžiadalo nástup mikroelektroniky, 

snímačov a telekomunikácie a ultrarýchle-

ho spracovania dát.

PRVÉ KROKY
Samotný zárodok myšlienky automatizá-

cie siaha ešte hlbšie do histórie. Konkrétne 

do roku 1960, keď sa v automobiloch obja-

vil prvý prvok komfortu – tempomat, kto-

rý sa stal súčasťou vybavenia automobilov 

s hviezdou v znaku už v spomínanom roku. 

Okrem toho, že udržiaval na diaľnici stá-

lu rýchlosť automobilu, bol základným ka-

meňom pre ďalší vývoj. O tom, aká tŕnis-

tá je cesta od myšlienky až po jej realizáciu, 

svedčí jednoduchý údaj. Základné princípy 

funkcie stabilizačného systému boli stano-

vené už v roku 1959 a napriek tomu sa na 

sériové nasadenie čakalo až do roku 1995, 

keď stabilizačný systém debutoval, ako 

inak, v Mercedese-Benz triedy S. Dokazu-

je to extrémnu časovú náročnosť vývoja, na 

ktorý sa podujala automobilka, o fi nančnej 

náročnosti je zrejme zbytočné písať. Schop-

nosť predvídať dráhu auta, korigovať jeho 

smer, hoci len zásahom do brzdového sys-

tému a manažmentu motora, bolo v polovi-

ci deväťdesiatych rokov v iných automobil-

kách prakticky nemožné.

Ostatné kamienky do mozaiky samo-

statnej jazdy predstavujú jednotlivé ge-

nerácie aktívnych tempomatov, ako na-

príklad DISTRONIC a DISTRONIC 

PLUS, ktoré sú dnes už štandardom. 

Stuttgartská automobilka ich predstavi-

la už koncom deväťdesiatych rokov, opäť 

v časoch, keď sa konkurencia musela 

väčšinou spoliehať na mechanické rieše-

nia, dokázali automobily s hviezdou me-

rať vzdialenosť medzi vozidlami a okrem 

toho aj zbierať dáta pre nasledujúci vý-

voj. Počet algoritmov jazdy, priebehu 

jazdnej nestability, spôsobu jazdy na 

diaľnici je taký obrovský, že bez raketo-

vého vývoja výpočtovej techniky by mno-

hé systémy ani dnes neexistovali. Rovna-

ko by neexistovali, ak by v automobiloch 

neboli oveľa drahšie riadiace jednotky, 

ktoré okrem kontroly a riadenia zbierali 

a ukladali dáta.

Plodom týchto dát sú asistenčné systé-

my, dnes už bežné vo vozidlách Merce-

des-Benz  v podobe núdzového brzdenia 

PRE SAFE a vo verzii PLUS sú dnes mo-

dely Mercedes-Benz schopné autonómne 

brzdiť a zabrániť nehode až do rýchlosti se-

demdesiat kilometrov za hodinu! Zrazenie 

chodca je eliminované až do rýchlostného 

limitu pre jazdu v obciach. Môžeme prirá-

tať aj snímač únavy, ktorý sa najprv naučí 

jazdný štýl vodiča a potom je schopný na 

základe zmien ovládania vodiča určiť hra-

nicu nebezpečnej únavy za volantom.

predstavujeme
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DARPA A INÍ
Odlišná je aj fi lozofi a k prístupu k auto-

nómnej jazde. Väčšina laikov si všíma pro-

jekty bezpilotných vozidiel, ktoré súťažia 

v rámci projektu DARPA v americkej púš-

ti Nevada. Aj vývoj v tejto oblasti urobil 

za posledných desať rokov obrovský pok-

rok, na druhej strane sú použité technoló-

gie diametrálne odlišné od prístupu fi rmy 

Mercedes-Benz.

Ako bežné automobily tieto modely prí-

liš použiteľné nie sú, hoci dokážu jazdiť 

nielen v premávke a na bežných komuni-

káciách, ale aj v teréne. Dôvodom je fakt, 

že vybavenie pre autonómnu jazdu zabe-

rá takmer celý interiér vozidla a riadenie 

pomocou laserového skenera na báze lida-

rového princípu je nesmierne drahým rie-

šením. Veď iba samotný rotujúci radar na 

streche automobilu prevyšuje svojou cenou 

luxusnú limuzínu, a to ich súťažné auto 

má na streche nezriedka dva. Takto vyba-

vené automobily „vidia“ okolo seba všetko 

v trojrozmernej podobe. Môžu sa teda po-

hybovať bez vodiča v celkom neznámom 

teréne. Potenciál na sériovú výrobu však 

nemajú, uplatnenie nájdu skôr vo vojen-

skej technike. Toto riešenie sa v automobi-

lovom priemysle neuchytí, cena „autopilo-

ta“ totiž nesmie presiahnuť cenu, ktorú sú 

vodiči ochotní platiť za dnešné asistenčné 

systémy. A to je zároveň dôvod, prečo sa 

Daimler vyberá cestou fúzie snímačov, kto-

ré sú navzájom prepojené a už dnes sa bež-

ne do automobilov montujú. 

CARTOX
Presnosť snímačov i výpočtová technika 

na palube moderných automobilov však 

samy osebe ešte nestačia. Problémom je 

meniaca sa infraštruktúra i podmienky na 

ceste. Ak je totiž pred vami nehoda, dáta 

z navigácie nestačia. Kľúčovým prvkom je 

detailnejšie spracovanie máp, hoci už dnes 

majú vývojári k dispozícii 3D mapy s takou 

presnosťou, aká výrazne prekonáva rozlíše-

nie ľudského oka. Okrem toho však treba 

nastaviť a uviesť do života aj komunikáciu 

medzi samotnými automobilmi. Okrem 

dát zo snímačov bude mať vodič k dispozí-

cii aj aktuálne informácie od protiidúcich 

či pred ním idúcich vozidiel. Tie odovzda-

jú informácie o nehode, stavenisku ale-

bo o inej prekážke na ceste spolu s jej pres-

nou polohou a systém sa tak môže na ňu 

pripraviť, naplánovať obchádzku, prípad-

ne znížiť rýchlosť pod maximálny povole-

ný limit. Inými slovami, auto môže ostatné 

autá použiť ako svoje oči aj uši. 

Najbližšie k realizácii tejto myšlienky 

mal Mercedes-Benz triedy F125!, ktorý už 

v roku 2009 dokázal jazdiť bez zásahu vo-

diča nielen v kolóne, ale dokázal aj me-

niť jazdné pruhy a predbiehať. Dnes tieto 

technológie nájdete pod kapotou aktuál-

nej triedy S a triedy E, ktoré na diaľnici do-

kážu jazdiť, brzdiť a v prípade potreby aj 

meniť jazdné pruhy bez zásahu vodiča. Na 

druhej strane, bez zásahu vodiča v dnešnej 

podobe znamená podmienku pre vodiča 

nechať ruky na volante. Bez jej splnenia sa 

spomínané systémy deaktivujú.

AUTONÓMNA JAZDA
Poslednou otázkou ostáva, či je mož-

ná. Odpoveď je viac ako šalamúnska, zrej-

me najlepšie to vystihuje právnický výraz: 

De facto áno, de iure nie. Inými slovami, 

otázka autonómnej jazdy je technicky ho-

tová vec, momentálne sa dolaďujú detai-

ly, takže najväčšou prekážkou je právna 

úprava. Ešte dnes sú totiž v rámci Európ-

skej únie platné záväzné dohovory z roku 

1968. Viedenská konvencia dopravy a pre-

mávky jasne defi novala, kto sa môže veno-

vať vedeniu vozidla: „Každý jazdec či vodič 

je povinný nepretržite sa venovať vedeniu 

vozidla, prípadne zvieraťa.“ Jednoducho, 

s takým množstvom snímačov a výpočto-

vej techniky v automobile pred štyridsiati-

mi rokmi nerátal nik. A k danej problema-

tike treba pridať aj oprávnenie na vedenie 

vozidla, zodpovednosť v prípade nehody či 

problémy s poistením vozidla. A to sú stále 

ešte nejasné a nedefi nované oblasti. 

Práve preto sú všetky podporné systé-

my v autách Mercedes-Benz nastavené 

tak, aby v ktoromkoľvek momente mo-

hol vodič prevziať vedenie vozidla. Systé-

my vedenia vozidla vodičovi momentál-

ne uľahčujú, prípadne spríjemňujú dlhé 

etapy. Prechod na autonómne jazdenie 

musí byť postupný, vodiči sa musia na-

učiť daným systémom dôverovať, až po-

tom ho možno zaviesť. Ak sa vodiči pre-

svedčia o neomylnosti systémov, sami 

budú požadovať zavedenie plnoautoma-

tického režimu jazdy. Už dnes je prienik 

komunikačných prostriedkov do nášho 

každodenného života taký silný, že e-maily, 

esemesky či statusy na sociálnych sieťach 

kontrolujú mnohí aj za jazdy. Opýtaj-

te sa ich, či by chceli mať auto, ktoré ich 

dokáže samo odviezť na miesto určenia. 

Vývojári Mercedesu-Benz si na túto otáz-

ku odpovedali kladne. Už pred dvadsiati-

mi rokmi. 
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Z
abudnite na radarmi ove-

šané autá, ktoré sa do sé-

riovej výroby aj tak nik-

dy nedostanú. Na druhej 

strane pokusov stojí reálny 

Mercedes-Benz triedy S, ktorý historic-

kú cestu absolvoval absolútne sám, čím 

prezentoval skutočný potenciál techni-

ky automobilov s hviezdou na kapote. 

Spomínaná trieda S ponúka zatiaľ ako 

jediná a prvá automatizovaný jazdný 

mód pre jazdu v dopravnej zápche, tak-

že jazdu bez zásahu vodiča už zvláda 

aj ona. Jediným limitom je prevádzka 

na takzvaných uzavretých komuniká-

ciách, inými slovami autonómna jazda 

je umožnená tam, kde je jednosmerná 

premávka. 

VIAC KAMIER A RADAROV
V porovnaní s bežnou triedou S má 

verzia S500 Intelligent Drive niekoľko 

zmien, princíp autonómnej jazdy je však 

identický ako v prípade aktuálnej triedy, 

ktorá je k dispozícii zákazníkom. Zme-

nená bola základná vzdialenosť stereoka-

mery, v tom prípade sú vo väčšej vzdiale-

nosti od seba, čo znamená rozpoznávanie 

objektov a vyrátanie ich smeru na väč-

šiu vzdialenosť, čo umožňuje lepšie riade-

nie v spolupráci s radarmi. Dva prídavné 

radary s ďalekým dosahom sa nachádza-

jú po stranách predného nárazníka. Sú 

tam umiestnené preto, aby dokázali ove-

ľa skôr rozpoznať a kontrolovať chodcov, 

cyklistov i autá prichádzajúce na križovat-

ku. Radar s ďalekým dosahom kontrolu-

je prostredie za vozidlom. Štyri kamery 

s krátkym dosahom zlepšujú rozpoznáva-

nie objektov a áut v tesnej blízkosti. Sle-

dovanie semaforov má na starosti kamera 

na snímanie farieb s pozorovacím uhlom 

90°. Poslednou zmenou je prídavná ka-

mera na zadnom skle, ktorá sníma obraz 

a porovnáva ho s digitalizovanou mapou, 

ktorú má k dispozícii navigácia. Pomá-

ha to oveľa lepšiemu určeniu pozície auta, 

než aké umožňuje systém GPS. 

ÚSPEŠNÁ JAZDA
Predchádzalo jej okrem vybavenia auta 

prídavnými kamerami aj digitálne spra-

covanie samotnej trasy, ktoré zahŕňalo 

presné údaje o počte jazdných pruhov, 

umiestnenia semaforov, dopravných zna-

čiek. Digitalizácia máp je jedna z podmie-

nok zavedenia autonómnej jazdy. Jednot-

livé dopravné situácie zvládol systém bez 

problémov najmä vďaka systému 6D Vi-

sion. Niektoré situácie však aj v danom 

prípade musel riešiť vodič. Obiehanie ka-

mióna ešte automobil nezvláda vzhľa-

dom na fakt, že v danom momente majú 

snímače krytý výhľad, takže nemôžu vy-

konať manéver bez spoľahlivej kontro-

ly okolia. Tak či onak, Mercedes-Benz si 

koncom augusta pripísal do katalógu ďal-

šie prvenstvo. Ako prvý absolvoval au-

tonómnu jazdu s takmer sériovým auto-

mobilom. A podobne ako Bertha Benz aj 

tentoraz vykonali pioniersky čin... 

Presne pred stodvad-
siatimi piatimi rokmi sa 
Bertha Benz rozhodla 
konečne využiť vynález 
svojho manžela na cestu 
z Mannheimu do 
Pforzheimu a ukázať 
ľudom, že skutočne fun-
guje. Začiatkom septem-
bra naštartovali vývojári 
Mercedes-Benz S500 
Intelligent Drive a prešli 
si cestu znova. Presnejšie 
napísané, previezlo ich 
spomínané auto. 
Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

Po stopách 
Berthy
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V
ývojári Mercedesu-Benz 

dokázali vďaka svojmu 

fascinujúcemu konštruk-

térskemu umeniu dosiah-

nuť maximum z mini-

ma tak, aby z toho profi tovali zákazníci, 

výrobca, a aj životné prostredie. Možno 

to bude znieť suchopárne, ale Mercedes-

-Benz triedy E 350 Bluetec má popri ma-

ximálnom výkone 185 kW/252 koní nor-

movanú priemernú spotrebu nafty na 

úrovni 5,3 l/100 km, čo zodpovedá emi-

siám na úrovni 138 g/km. A to je špičko-

vá hodnota, posúvajúca šesťvalcový mo-

del do celkom novej sféry nákladov na 

palivo - a v niektorých štátoch aj do niž-

šej kategórie emisných daní.

HIGHTECH
Jednoducho poskladať deväť stupňov 

nestačí, ciele vývoja novej prevodovky ho-

vorili jasnou rečou. Optimalizácia trenia, 

zníženie hlučnosť a vibrácií pri súčasnom 

znížení rozmerov a hmotnosti prevodovky 

znie ako nesplniteľná úloha. Najmä ak si 

pridáte možnosť preniesť výsledný krútia-

ci moment 1 000 Nm, začnete neveriacky 

krútiť hlavou. Rozpätie všetkých prevodov 

reprezentuje číslica 9.15 takže pri rýchlos-

ti 120 km/h budete mať pri zaradenom de-

viatom prevodovom stupni na otáčkomeri 

iba 1 350 otáčok za minútu. Pritom vďaka 

patentovanej konštrukcii hydrodynamic-

kého meniča s dvojitým torzným tlmičom 

a technológii odstredivého tlmiča kmitov 

v zotrvačníku nebudete cítiť prakticky žiad-

ne vibrácie. Zníženie hmotnosti dosiahli 

konštruktéri vyžitím takmer všetkých do-

stupných materiálov, pričom olejová vaňa 

vyrobená z plastu je nóvum v oblasti kon-

štrukcie prevodoviek. Skriňa hydrodyna-

mického meniča je vyrobená z hliníka, 

skriňa prevodovky je z horčíkovej zliati-

ny pre maximálnu úsporu hmotnosti. Pre-

vodovka je naplnená syntetickým olejom 

druhej generácie, odolným voči degradá-

cii a mechanickému strihu. O zásobovanie 

olejom sa stará dvojica olejových čerpadiel. 

Jedno je poháňané reťazovým prevodom 

a zabezpečuje obeh oleja pri štandardnom 

zaťažení, pri vyššom zaťažení prevodovky, 

alebo v prípade státia pri vypnutom mo-

tore zabezpečuje chladenie a mazanie po-

mocné elektrické čerpadlo.

KYBERNETIKA
Teraz sa však dostávame na pôdu 

kybernetickej mágie. To, ako dokáza-

li zo 4 vydolovať celkovo až 9 prevodo-

vých stupňov, je zatiaľ priemyselným ta-

jomstvom inžinierov Mercedesu-Benz. 

Umožnila im to rozsiahla počítačová 

analýza, ktorá im otvorila cestu do mož-

ností kombinácie planétových prevodov 

a tzv. prevodových elementov, ktoré tvo-

ria väčšinou lamelové spojky. Preraďova-

nie jednotlivých stupňov vodič nespozo-

ruje a niektoré prevodové stupne môžu 

byť počas rýchlej akcelerácie aj presko-

čené. Účinnosť systému je vyššia než pri 

doterajších prevodovkách a vzhľadom 

na menší počet súčiastok pri nej možno 

predpokladať aj mimoriadne vysokú ži-

votnosť, na akú sú majitelia Mercedesu-

-Benz prirodzene zvyknutí. 

Nová deväťstupňová prevodovka je rozmerovo menšia ako 7G TRONIC, je 
ľahšia, má iba štyri prevodové súkolia a dokáže preniesť maximálny krútiaci 

moment až 1 000 Nm! Táto kyberneticko-strojárska mágia nesie 
označenie 9G TRONIC. Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

Optimalizovaný menič krútiaceho 
momentu s dvojitou turbínou, torzný 
tlmič kmitov a odstredivý tlmič kmitov

Patentovaný 
deväťstupňový 
prevodový 
mechanizmus 
so 4 planétovými 
prevodmi 
a 6 preraďovacími 
elementmi

Hlavný hriadeľ prevodovky

Hnací krútiaci moment 
od motora

Blokovacia spojka 
hydrodynamického 

meniča

Parkovací prevod s uzávierkou

Výstup na kardanový hriadeľ

Aktuátor parkovacej 
uzávierky

Elektrická pomocná 
olejová pumpa

Plne integrovaný mechatronický modul 
s riadiacou jednotkou a elektrohydraulickým 
ovládacím ventilomVysokoúčinné olejové čerpadlo s konštrukciou mimo osi hriadeľa

Deväť
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U
možňuje vzájomnú výme-

nu informácií medzi vo-

zidlami navzájom a me-

dzi vozidlom a dopravnou 

infraštruktúrou. Informá-

cie o potenciálnych nebezpečenstvách 

(napríklad príjazd zásahového vozidla 

so zvukovým a svetelným znamením, 

nebezpečné poveternostné podmienky 

a pod.) v cestnej premávke tak vodiči do-

stanú včas, budú sa na ne môcť pripraviť 

a predísť vzniku kritických situácií. 

Tie nebezpečenstvá, ktoré systémy 

vozidla nedokážu indikovať a ozná-

miť automaticky (napríklad osobu ale-

bo zviera na vozovke, vodiča jazdiace-

ho v protismere, či spadnutý náklad), 

bude možné oznámiť aj manuálne 

- stlačením tlačidla. Nová technoló-

gia môže prispieť i k zlepšeniu toku 

premávky zmenou riadenia doprav-

ných semaforov. Ako vysielač a prijí-

mač uvedených informácií súčasne po-

slúži vo vozidlách inštalovaný Drive 

Kit Plus v kombinácii so smartfónom 

a aplikáciou Digital DriveStyle. 

Car-to-X 
pre bezpečnejšiu jazdu
V rámci programu Inteligentná jazda (Intelligent Drive) bude dodávaná na 
želanie pre nové a na dodatočnú inštaláciu tiež pre skôr nadobudnuté vo-
zidlá značky Mercedes-Benz technológia Car-to-X.   Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMER AG

car to x.indd   22car to x.indd   22 25. 9. 2013   16:06:3825. 9. 2013   16:06:38



predstavujeme

 HVIEZDY CIEST   03/2013 23

A
utobusy uskutočňujú 

v polhodinových inter-

valoch pravidelnú ky-

vadlovú prepravu poslu-

cháčov a pracovníkov 

ústavu na pätnásťkilometrovej trase me-

dzi jeho areálmi. Zdokonalené Citaro 

FuelCELL-Hybrid - ako predobraz bu-

dúceho sériového autobusu na alterna-

tívny pohon - jazdí bez emisií a má o po-

lovicu nižšiu spotrebu vodíka. Vystačí 

s menším počtom palivových článkov, 

na novej čerpacej stanici do desiatich 

minút natankuje 35 kg vodíka, pričom 

jeho dojazd presahuje 300 kilometrov. 

Daimler pri využití synergií a prenose 

technológií osobných automobilov na 

autobusy zakladá perspektívnosť použi-

tia palivového článku v autobuse. Tiež 

vďaka tomu Citaru FuelCELL-Hyb-

rid udelili cenu EBUS Award životné-

ho prostredia pre verejnú osobnú blízku 

dopravu (ÖPNV) v kategórii autobusov 

na palivové články. 

Autobusy 
na palivové články 
V Ústave pre technológie v Karlsruhe (Bádensko-Württembersko) 
sprevádzkovali vodíkovú čerpaciu stanicu a dva linkové autobusy 
na palivové články: Citaro FuelCELL-Hybrid značky Mercedes-Benz.   
Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMER AG
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Martin Pavelek pri svojom obľúbenom hviezdnom 
vozidle Mercedes-Benz ML 350 CDI 4Matic so 
športovým balíkom
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vrdíte, že kupovať 
auto v hotovosti, ne-
musí byť vždy tá naj-
správnejšia voľba?

Zastávam jednoznač-

ne tento názor. Sám som svoje vozidlá 

vždy nadobúdal na lízing, vrátane naj-

novšieho bieleho GLK 220 CDI 4Ma-

tic, ktoré máme v rodine na operatív-

ny lízing. Auto, keď s ním jazdíme, 

tak nám slúži. Rovnako využívame 

napríklad služby mobilného operá-

tora. Nikomu by pritom nenapadlo 

predplácať si ich na niekoľko rokov 

vopred. Podľa mňa tak je jednoduch-

šie veci si užívať a pritom ich splácať. 

Nemusieť čakať, až si na ne nasporí-

me. Zvlášť to platí pre fi rmy, ktoré 

takto ušetrené prostriedky môžu vyu-

žiť na iné ciele.  

Byť najlepšími v celoeurópskom 
kontexte stálo váš relatív-
ne malý tím isto veľa 
úsilia? 

Máte pravdu. 

MBFS pritom fun-

guje ako štandard-

ná lízingová spoločnosť (napríklad 

v Nemecku) zameraná najmä na fi nan-

covanie produktov spoločnosti Daimler. 

Poskytujeme celú škálu produktov fi -

nančného lízingu (aj spätného), úve-

ru či operatívneho lízingu. Pre našich 

klientov aktuálne ponúkame viaceré 

priebežne inovované produkty, vráta-

ne dlhodobých či krátkodobých, veľmi 

obľúbených zvýhodnení a benefi tov. 

Momentálne poskytujeme napríklad 

mimoriadne produkty na žia-

daný model triedy C. Za sta-

novených podmienok, naprí-

klad pre operatívny lízing na 

tri roky, môže uhrádzať zákaz-

ník od 539 eur (vrátane DPH) 

mesačne. 

Operatívny lízing je z môjho 

pohľadu skutočne jeden z naj-

výhodnejších, 

doposiaľ na 

rozdiel napríklad 

od Rakúska a Nemec-

ka (kde naň pripadá 

vyše tretiny lízo-

vaných vozidiel) 

na Slovensku menej docenený spôsob 

fi nancovania. Osobitne to platí pri 

podnikaní. Poskytujeme ho však ako 

jedna z mála lízingoviek aj súkrom-

ným osobám. Ide o produkt zvlášť 

vhodný pre ľudí, ktorí sa, laicky pove-

dané, nechcú o nič starať. Operatív-

ny lízing, podľa nášho: „Pomáhame fi -

nancovať Váš sen“ oslobodí užívateľa 

od všetkých starostí. Nemusíte sa pri 

ňom zapodievať (a platiť) kompletne 

ani prevádzkou ani údržbou vozidla. 

V cene máte zabez-

pečené všet-

ko, od po-

istenia cez servisné 

prehliadky po 

celý čas uží-

vania 

T

Auto v hotovosti? 
Ja nie

Spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia (MBFS) 
v druhom kvartáli tohto roku zvíťazila v medzinárodnej súťaži 

Mercedes-Benz Financial Race for Glory 2014, ktorej sa zúčastňujú 
lízingové spoločnosti z devätnástich európskych krajín.  Priaznivo 
sa pre MBFS vyvíja i situácia za uplynulé tri roky, keď hodnota ňou 
fi nancovaných vozidiel vzrástla viac ako o 29 miliónov eur. Bližšie nám 
o tom porozprával výkonný riaditeľ MBFS Ing. Martin Pavelek, MBA. 
Text: Peter Kresánek, foto: autor a archív
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klad pre operatívny lízing na 

tri roky, môže uhrádzať zákaz-

ník od 539 eur (vrátane DPH) 
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Operatívny lízing je z môjho 

pohľadu skutočne jeden z naj-
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ňom zapodievať (a platiť) kompletne 

ani prevádzkou ani údržbou vozidla. 

V cene máte zabez-

pečené všet-

ko, od po-

istenia cez servisné 

prehliadky po 

celý čas uží-

vania 
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Aj na lízingu takýchto 
dopravných prostried-
kov sa Martin Pavelek 
podieľal  v Spojených 
štátoch.  
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a v prípade potreby aj opravy, až po 

výmenu pneumatík v rámci sezón či 

ich ojazdenia. Dokonca po uplynu-

tí dohodnutej lehoty operatívneho lí-

zingu sa zákazník nemusí starať ani 

o predaj jazdeného vozidla. Vozidlo 

nám odovzdá a môže mať potom pod-

ľa vlastného výberu nový model, kľú-

če od ktorého mu radi odovzdáme. 

Zákazníci, ktorých sme oboznámili 

s tým, čo všetko operatívny lízing za-

hŕňa, a odhodlali sa preň, bývajú pod-

ľa našich obchodníkov pozitívne pre-

kvapení tiež jeho cenou. 

Vaša spoločnosť pri fi nancova-
ní vozidiel s hviezdou zvýšila 
na Slovensku svoj podiel viac ako 
na 80 percent. Určite máte veľa 
spokojných zákazníkov. Čo však, 
ak vám niekto prestane platiť?  

Spokojnosť našich zákazníkov pra-

videlne monitorujeme a porovnáva 

sa aj na nadnárodnej úrovni. V rámci 

Európy sa pohybujeme podľa porov-

nateľných kritérií medzi najlepšími. 

Teší ma, že tímu nášho správneho 

oddelenia pod vedením Ing. Dušana 

Botku sa podarilo čo najviac elimi-

novať i typického strašiaka lízingo-

vých spoločností - rizikových zákazní-

kov. Teda tých, ktorí nedodržiavajú 

platobnú disciplínu. Máme vynikajú-

cu platobnú morálku klientov, ochot-

ných v prípade potreby komuniko-

vať. Vieme spoločne hľadať riešenie 

aj pri ich zložitých fi remných alebo 

životných situáciách. Momentálny 

počet neplatičov sa nám podarilo zní-

žiť z osemnásť percent na zhruba jed-

no percento.

Na zodpovedný post vás vybra-
li ako 30-ročného. Zastávate ho 
takmer desať rokov. V čom tkvie 
podľa vás kvalitná manažérska 
práca?

Myslím si, že veľmi zjednodušene 

to zahrňujú tri zásady: delegovať, dô-

verovať a priebežne kontrolovať. Po-

chopiteľne, nešlo by to bez kvalit-

nému tímu, aký má dnes aj MBFS. 

A najdôležitejšie je podľa mňa učiť 

sa od skúsenejších a úspešnejších. To 

som sa naučil aj počas svojho niekoľ-

koročného pracovného a študijné-

ho pobytu v zahraničí. Veľa mi dalo 

i pôsobenie v americkej centrále nad-

národnej spoločnosti Phillip Morris. 

Dodnes sa opieram o rady môjho vte-

dajšieho šéfa, ktorým bol Jean-Jacques 

Illi. Rovnako ako skvelé poznatky zís-

kané v nemeckej a slovenskej pobočke 

fi rmy KPMG. 

Osobnosť hudobného, ale aj pod-
nikateľského prostredia je i vaša 
manželka, operná speváčka Má-
ria, dcéra skladateľa Tibora An-
drašovana. Máte čas aj na spoloč-
né chvíle? 

Najintenzívnejšie spoločné zážitky 

nám prináša ročný syn Martin. Popri 

tom obľubujeme cestovanie a spozná-

vanie vždy nových a nových krajín. 

A naopak, vždy sa radi vraciame na 

naše obľúbené miesta, ako je New 

York alebo aj Toskánsko. 

Výkonný riaditeľ MBFS Ing. 
Martin Pavelek, MBA

Tím MBFS (zľava zhora): Ing. Andrej Buľubaš, Ing. Juraj Červenka, Mgr. Martin Huorka, Bc. Matej Zábojník, Ing. 
Veronika Streďanská, Ing. Dušan Botka, Ing. Peter Šalamon, Ing. Nikoleta Begánová, Bc. Hana Chudá, Bc. Andrea 
Kúdelová, Bc. Marek Kudrna, Ing. Roman Švanda, Mgr. Ivana Zábojníková, Adriana Králiková, Michaela Bilková, 
Ing. Luba Ganevová, Olívia Bratková, Bc. Petra Hodálová, Ing. Peter Urbanič. Chýbajú: Ing. Kamil Kadlic, 
Ing. Rudolf Jeck, Ing. Barbora Neviďanská, Denisa Korenčíková, Bc. Katarína Žiarová, Bc. Simona Klementovičová
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P
ráve on je vo veku 34 rokov sy-

nonymom úspešného mladé-

ho manažéra. A okrem toho 

jeho srdce patrí aj striebornej 

hviezde. „Pre mňa je Merce-

des-Benz symbolom kvality prepracova-

nej do najmenšieho detailu. Je to vozidlo, 

ktoré reprezentuje svojho majiteľa, zvý-

razňuje jeho schopnosti, charakter a cí-

tenie, jednoducho – vyjadruje jeho sta-

tus. Keďže sa zaujímam o dizajn, je len 

logické, že si ma kupé E 350 svojím von-

kajším dizajnovým vyhotovením získa-

lo hneď od začiatku,“ predstavuje nám 

svoju „hviezdu“ Robert Galik a pokraču-

je: „No nie je to len o dizajne. Dôležitý 

je aj prvý pocit, keď si do vozidla sadne-

te, to, ako sa v ňom cítite, a mnohé drob-

nosti a technické vymoženosti, ktoré sú 

vám počas jazdy k dispozícii. Práve týmto 

si ma mercedes získal.“ To, do akej mie-

ry dokáže garantovať bezpečnosť počas 

jazdy či motorický výkon až tak nerieši, 

nakoľko táto prémiová značka je preňho 

samozrejmou a automatickou garanciou 

uvedených vecí. Aj keď ho má dva roky, 

je s ním taký spokojný, že o jeho výme-

ne v najbližšom období neuvažuje, hoci 

v budúcnosti by si vedel predstaviť ako 

ďalšie svoje vozidlo triedu SL. „Skôr sme 

sa s manželkou rozprávali o tom, že by 

sme do rodiny kúpili nové vozidlo. Veľ-

mi sa nám páči trieda GL – tým, že svo-

jou veľkosťou a vnútorným priestorovým 

vyhotovením je ideálna aj na vozenie 

detí a celej rodiny.“ Ako sme sa dozvede-

li na záver, mercedesom sa už „nakazil“ 

aj jeho kolega na  pozícii okresného vedú-

ceho, ktorý si kúpil biele Céčko. Aj tým, 

aké majú vozidlá, sa stali motiváciou pre 

ostatných – mladších a aj začínajúcich 

kolegov. Nakoniec, pokiaľ sa mu s tímom 

podarí realizovať jeho víziu – stať sa obje-

mom tržieb najúspešnejším slovenským 

riaditeľstvom vo fi nančnom sprostredko-

vateľskom sektore - je viac ako pravdepo-

dobné, že „strieborných hviezd“ rôznych 

tried bude v Trnave oveľa viac... 

Len nedávno sme 
v rozhovore so senior 

krajským riaditeľom OVB 
Miroslavom Kopernickým 

hovorili o kooperácii 
„hviezdneho súhvezdia“ 

– troch jednotiek na trhu 
vo svojom segmente 

– spoločnosťami OVB, 
Allianz a Mercedes-Benz. 

O tom, že k úspešným 
ľuďom patrí práve značka 

Mercedes-Benz, sme sa 
presvedčili aj počas stretnutia 

s Robertom Galikom, 
regionálnym riaditeľom 

pre OVB Allfi nanz.  
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

Očarený 
dizajnom
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Festival rýchlosti 
v Goodwoode
Podujatie Festival rýchlosti, ktoré tohto roku slávilo 20-ročnú históriu, 
vzniklo na popud lorda Marcha na pretekovej trati Goodwood v roku 1993. 
Tá stále existuje v oblasti južného grófstva Sussex vo Veľkej Británii 
neďaleko mesta Chichester.  Text: Stano Cvengroš / Foto: DAIMLER AG
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P
ôvodne išlo o vojenské le-

tisko z 2. svetovej vojny. Po 

nej tam vybudovali prete-

kovú trať, na ktorej sa ko-

nali až do roku 1966 moto-

ristické podujatia. Najslávnejšie z nich 

bývali veľkonočné preteky (Easter me-

etings), počas ktorých v roku 1962 sláv-

ny Stirling Moss prežil ťažkú haváriu 

s veľmi vážnymi zraneniami v mono-

poste Lotus. Tak sa aj ukončila jeho 

závratná pretekárska kariéra.

Festival rýchlosti 2013 v Goodwoode 

patril nielen najpopulárnejšiemu mo-

toristickému športu a kultu automobi-

lov vôbec, ale tohtoročný sa zameral 

aj na jeho atraktívnu históriu, uvie-

dol aj najväčšie, najlepšie, najrýchlej-

šie, najhlasnejšie a najkrutejšie vozidlá 

všetkých čias. Prekonal väčšinu pred-

chádzajúcich Festivalov rýchlosti z ob-

dobia 1993 až 2012. Mal na programe 

všetky najslávnejšie automobily sve-

ta s ich vzácnym návratom do Anglic-

ka, teda aj slávne pretekové automobi-

ly s ich pôvodnými pilotmi, ak sa dožili 

tohto dňa.

Okrem súčasných automobilov for-

muly 1 tam bola aj väčšina supercarov 

dosahujúcich rýchlosť vyše 300 km/h, 

ale aj automobily poháňané parným 

strojom z 19. storočia či dragstery s vý-

konom motora 3 000 k, ktoré dopĺňa-

li klasické automobily na rely. Festival 

rýchlosti priťahoval a evokoval každé 

obdobie hojnosťou štýlov, zvukov, vô-

ňou a farieb. Ale hosťoval aj ďalšie ne-

zabudnuteľné a často kruté vozidlá 

a ich pilotov, navyše ešte aj najväčšie 

svetové oslavy automobilovej športovej 

histórie a automobilovej kultúry.

FANGIOV MONOPOST
K dvadsiatemu výročiu Festivalu 

rýchlosti v Goodwoode 12. júla prispel 

veľkou mierou aj Mercedes-Benz auk-

ciou povojnového Strieborného šípu, 

teda monopostu F1 typu W 196 R 

Grand Prix z roku 1954, kto-

rého číslo podvozka je 

006/54. Pilotoval ho 

Juan Manuel Fan-

gio, ktorý na  

ňom vyhral GP 

Nemecka a Švaj-

čiarska. Boli to 

jeho kľúčové mo-

menty k postu-

pu k prvému titu-

lu majstra sveta v tíme Mercedes-Benz. 

Ten istý monopost sa stal vlastne po-

vojnovým návratom Strieborných ší-

pov na preteky Grand Prix, pretože 

Fangio s ním vyhral majstrovstvá sveta 

aj v sezóne 1955.

Počas tohtoročného goodwoodske-

ho Festivalu rýchlosti vydražili Fan-

giov monopost v britskej aukčnej sie-

ni Bonhams a po prvý raz v histórii sa 

jeden z kolekcie Strieborných šípov 

takto mohol dostať do súkromných 

rúk vážneho zberateľa. Ešte pred auk-

ciou experti oddelenia Mercedes-Benz 

Classic vykonali na vozidle podrob-

nú kontrolu, pretože v rámci istej do-

nácie Daimler-Benz AG ho zapoži-

čal National Motor Museum 

v Beaulieu ešte 

v roku 

1973. Odborníci na automobilovú his-

tóriu veľmi detailne skontrolovali do-

kumentáciu k tomuto typu monopostu 

a potvrdili jeho originalitu a autentici-

tu, ktorú svojimi podpismi potvrdili. 

„Svojou vysokou historickou kvali-

tou sa tento Mercedes stal hviezdou 

medzi najdrahocennejšími klasickými 

automobilmi všetkých čias,“ vyslovil sa 

Michael Bock, „a aukcia tohto unikát-

neho vozidla dosiahla potenciálne ex-

trémne vysokú cenu – pravdepodobne 

najvyššiu, akú kedy niekto za automo-

bil ponúkne.“
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Veď iba 10  z celkového vyrobené-

ho množstva 14 modelov s potvrdenou 

originalitou ešte stále existuje. Z nich 

šesť modelov W 196 R je uložených 

v kolekcii Classic. Po jednom sú vy-

stavené v Turíne, vo Viedni a v India-

napolise, W 196 R s číslom podvozka 

006/54 sa teraz vydražil v Goodwoode.

Spolu s ním je viazaná aj autentic-

ká replika z roku 2001 s pomenova-

ním Blue Wonder (Modré čudo), pre-

pravník pretekových monopostov 

z roku 1955 a tiež prepravník modelov 

300 SLR Coupé s určením na diaľkové 

preteky a rely.

No na tohtoročnom Festivale rých-

losti v Goodwoode Mercedes-Benz vy-

stavil aj predvojnový Strieborný šíp 

W 154, s ktorým Rudolf Caracciola vy-

hral svoj tretí titul európskeho šampi-

onátu Grand Prix v roku 1938. Nuž 

a ako protiklad tam vystavili aj pre-

tekový automobil Benz zo začiatku 

20. storočia (1910) Prinz-Heinrich-

-Wagen, ktorý v oddelení Mercedes-

-Benz Classic perfektne zreštaurovali 

s maximálnou autenticitou. Napokon 

do Goodwoodu priviezli aj originál-

nu Benzovu trojkolku z roku 1886 ako 

spomienku na Benzov patent za zrode-

nie automobilu.

PRINZHEINRICHWAGEN 
Tmavozelený Prinz-Heinrich-Wa-

gen so štartovým číslom 38 mal vlastne 

v Goodwoode debut po predchádzajú-

cej celkovej renovácii expertmi z Mer-

cedes-Benz Classic. Po viac než 100 

rokoch bola jeho jazda pozlátkom festi-

valu, pretože svojou jazdou fascinoval 

všetkých prítomných a svedčil o úžas-

nom pokroku inováciami v automobi-

lovom športe od začiatku 20. storočia. 

Prinz-Heinrich Tour boli preteky na-

zvané po bratovi nemeckého vládcu, 

ktoré sa v tom čase stali najprominent-

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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nejšími. Wagen navrhli špeciálne s rôz-

nou konfi guráciou motorov. Ročník 

1910 sa jazdil na trati dlhej 1 945 km 

medzi mestami Berlín – Homburg – 

Braunschweig – Kassel – Norimberg – 

Stuttgart – Štrasburg – Metz. Mal mo-

tor s objemom valcov 7,3 litra a zadné 

kolesá poháňal kardanový hriadeľ. Ka-

rosériu mal čiastočne aerodynamicky 

optimalizovanú so špicatým zakonče-

ním zadnej časti.

Na demonštratívnej jazde do vrchu 

v Goodwoode v dĺžke 1,86 km medzi 

mnohými historickými športovými au-

tomobilmi štartovali mnohé klasické 

Mercedesy. Na vyslovene pretekových 

typoch štartovali prominentní ambasá-

dori značky, ako napríklad Lewis Ha-

milton,  Hans Hermann, Jochen Mass, 

Sir Stirling Moss, Nico Rosberg a Sir 

Jackie Stewart.

Bola to všetko veľkolepá oslava 

20. výročia založenia tohto festivalu, 

ktorý po prvý raz v roku 1993 usporia-

dal Charles Gordon-Lennox, Earl of 

March and Kinrara. Tohto roku podu-

jatie navštívilo 150 000 fanúšikov. Hos-

titeľom bol Lord March Earl of March 

a 9. Duke of Richmond – Freddie 

March, známy automobilový konštruk-

tér a pretekár. Ako vnuk zakladateľa 

pokračuje v tradícii svojho deda.

Nuž a napokon sme si nechali auk-

ciu Fangiovho monopostu W 196 R, 

ktorá bola stredobodom pozornos-

ti. Všetci očakávali za Fangiov mono-

post značne veľkú sumu. Trvalo dosť 

dlho, kým aukcia prebiehala. Sta-

lo sa tak 12. júla 2013 v aukčnej sie-

ni Bonhams. Mercedes-Benz W 196 

R Grand Prix mal aukčné číslo 320. 

Kladivko, ktoré potvrdilo vydraže-

nú cenu, odkleplo sumu 17,5 milió-

na libier šterlingov pre neznámeho 

ponúkajúceho, ktorý dohadoval cenu 

telefonicky a zaplatil 20 896 800 li-

bier šterlingov, čo po prepočte pred-

stavuje sumu 31,6 milióna dolárov. 

Rozdiel 3,3 milióna libier šterlingov 

predstavuje aukčný poplatok (16 %). 

Ide o najdrahší automobil všetkých 

čias, ktorý bol vydražený súkromným 

zberateľom. Zatiaľ jeho meno nikto 

nepozná! 

Vyhotovenie si určujete v závislosti 
od preferencií, v duchu ideológie 
Mercedesu-Benz vzhľad neklame.  
To, čo vyzerá ako hliník, hliníkom 
aj je, dotýkať sa môžete aj dreva. 

Nový internetový magazín modernej, 
aktívnej a dynamickej generácie

umenie  hudba  svet techniky a vízií  moderný dizajn  
životný štýl  profily úspešných ľudí  zaujímavosti  
exotika sveta  dobrodružné cestopisy

Navštívte      eStar.sk      zo svojho počítača, smartfónu 
                                                               alebo tabletu.
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čom spočíva špeci-
fi kum Prešovského 
vyššieho územného 
celku z pohľadu sprá-
vy a údržby ciest? 

Existujú práve tu nejaké odlišnosti 
pri používaní techniky a jej výbere  
z hľadiska  rozlohy, prírodných pod-
mienok a pod. oproti ostatným vyš-
ším územným celkom?

Špecifi kum Prešovského samospráv-

neho kraja z pohľadu  údržby ciest spo-

číva najmä v tom, že v kraji je situované 

najvyššie horstvo Slovenska – Vysoké 

Tatry. Teda z hľadiska údržby zohrá-

va svoju úlohu určite nadmorská výška 

mnohých ciest, s ňou súvisiace poveter-

nostné podmienky (nízke teploty, počet-

nosť zrážok) a nepriamo aj vyhlásené 

rozsiahle chránené územia. Či už ide 

o TANAP, Pieninský národný park, 

ale aj iné chránené územia. Ide teda 

o sumár viacerých aspektov, ktoré  tak 

kladú zvýšené a špecifi cké nároky na vy-

bavenosť jednotlivých stredísk údržby.

V rámci svojho vozového parku 
máte niekoľko vozidiel  Unimog 
a vozidiel Mercedes-Benz... 

V rámci technickej a dopravnej vy-

bavenosti vlastníme 3 vozidlá Unimog. 

Z nich dve vozidlá sú staršieho typu 

a hoci sú viac ako štyridsaťročné, stá-

le nám ešte dobre a spoľahlivo slúžia. 

Tretí Unimog sme zakúpili v roku 2011 

a používa sa vo verzii cisterny. Disponu-

jeme aj 35 vozidlami Mercedes-Benz vo 

verzii Actros, z ktorých je sedem samo-

zberacích čistiacich vozidiel, sedem cis-

ternových vozidiel a ostatné prevádz-

kujeme ako vyklápacie alebo posypové 

vozidlá pri zimnej údržbe ciest v dvoch 

vyhotoveniach – 4x4 a 6x6. Tieto vo-

zidlá sú pomerne nové, boli nakupova-

né od roku 2007.

Prečo používate práve tieto typy 
vozidiel? 

Nákup novej techniky sa v našich pod-

mienkach realizuje v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní, ktorého výsled-

kom je zabezpečenie konkrétnych stro-

jov, vozidiel a mechanizmov. Tieto mu-

sia spĺňať nami požadované parametre 

a primeranosť ceny. Kritériá vychádzajú 

z konkrétnych podmienok nasadenia vo-

zidiel, kvalitatívnych a technických pod-

mienok, účinkov na životné prostredie 

a, samozrejme, ako už bolo uvedené, z fi -

nančných možností organizácie.

V 
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ING. VLADIMÍR KOZÁK: 

Mercedesy
sa osvedčili
Spoľahlivosť a variabilita úžitkových a nákladných vozidiel Mercedes-Benz sú 
známe. My sme sa však rozhodli, že na to, ako sa osvedčili v reálnej prevádzke, 
sa opýtame toho najpovolanejšieho - riaditeľa Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja - Ing. Vladimíra Kozáka... Text a foto: Peter Škorňa
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Zohral pri posudzovaní a výbere vo-
zidiel určitú úlohu aj fakt, že napr. 
Unimog je najvariabilnejšie terénne 
vozidlo, pokiaľ ide o možnosti rôz-
nych vyhotovení? Aké vyhotovenia 
Unimogov a v akých terénnych pod-
mienkach používate?

Samozrejme, že sa pri samotnom vý-

bere prihliadalo aj na možnosť širšieho 

využitia vozidiel, t.j. možnosť osadenia 

prídavných zariadení pre rôzne druhy 

prác. Spomínané dva staršie typy Uni-

mogov sa používajú s prídavným zaria-

dením snehová fréza. Sú nasadzované 

v zime a jeden z nich aj ako klasický ná-

kladný automobil v letnej sezóne na pre-

voz materiálu. Nový typ Unimogu bol 

zabezpečený v rámci nákupu čistiacej 

techniky, je osadený cisternovou nádr-

žou a vysokotlakovým čistiacim zariade-

ním. Používa sa na čistenie ciest a prie-

pustov. Nasadzované sú v bežných 

podmienkach podľa potrieb stredísk.

Ako ste spokojní s vozidlami Actros 
počas ich prevádzky? Osvedčil sa 
ich výber ako správny?

Áno. Niekoľkoročné používanie 

Actrosov dostatočne preukázalo opod-

statnenosť ich nasadenia pri údržbe 

ciest. Tieto vozidlá preukazujú svo-

ju spoľahlivosť aj v náročných tatran-

ských podmienkach, poruchovosť je 

minimálna, pričom aj keď sa vyskyt-

ne, je často spôsobená najmä ich použí-

vaním v zimnom období - pri aplikácii 

chemických posypov. Ich nespochybni-

teľným plusom je aj dosiahnutá spotre-

ba - v porovnaní s výkonmi a bezporu-

chovosť z motorickej stránky.

Kvalitná prevádzka závisí aj od ser-
visných služieb - ich prístupnosti 
a kvality. Do akej miery vám vyho-
vujú a ako ste s nimi spokojní? 

V rámci nášho kraja sú servisné stre-

diská situované v Poprade, Prešove 

a Bardejove. Toto rozloženie je úplne 

vyhovujúce, podobne ako aj spoluprá-

ca s uvedenými servismi. Najmä pokiaľ 

ide o jej úroveň  a kvalitu služieb. Mož-

no by sme do budúcnosti prijali v nie-

ktorých prípadoch skrátené lehoty pri 

dodávke náhradných dielov - hlavne 

pri zimnej údržbe ciest. A samozrejme 

- ako každý odberateľ, ktorý sleduje ná-

kladovosť, by sme aj my uvítali prípad-

né zníženie servisných cenových relácií.     

Využívate možnosť školení - zo 
strany importéra alebo predajcu 
vozidiel? 

Školenie osádok využívame 

v podstate len pri preberaní nových 

vozidiel. Máme takých skúsených 

vodičov, že sa dokážu rýchlo pri-

spôsobiť obsluhe aj týchto moder-

ných vozidiel.

Spomínali ste bezporuchovosť mo-
torov, nízku spotrebu, spoľahlivosť 
vozidiel Mercedes-Benz. Aj preto 
ma zaujíma, či neplánujete v naj-
bližšom období rozšíriť svoj vo-
zový park o ďalšie z vozidiel tejto 
značky...

Samozrejme, že  potrebujeme rea-

lizovať ďalšiu obnovu vozového par-

ku. Stále používame aj vozidlá, kto-

ré majú viac ako 20 rokov, ktoré sú po 

životnosti, poruchové a ich údržba je 

z toho dôvodu neefektívna a náklad-

ná. Aj preto sa v budúcnosti nebudeme 

brániť ani možnosti, že by sme obnovi-

li náš vozový park aj o vozidlá Merce-

des-Benz, ktoré sa u nás osvedčili a spĺ-

ňajú naše požiadavky na prevádzkové 

nasadenie. 

Kreditná karta s trojcípou hviezdou je ur ená pre každého 
majite a vozidla zna ky Mercedes-Benz. S MercedesCard 
nezískavate iba alšie finan né prostriedky za omno-
ho výhodnejších podmienok, ale aj celý rad dopln-
kových výhod a zliav. Navyše rovnaké výho-
dy môžu využíva  aj Vaši blízki - sta í, ak 
požiadate o vydanie dodatkových 
kariet MercedesCard.

Sta te sa držite-
om kreditnej kar-
ty MercedesCard 
a získajte automa-
ticky:

 Bezplatné vstu-
penky na autosalóny 
organizované na Slo-
vensku

 Magazín vašej triedy – 
Hviezdy ciest

 7 % z avu na dar ekové 
predmety Mercedes-Benz

 V prípade poruchy vozidla 

Mercedes-Benz v zahrani í zvýše-
nie úverového limitu 

 10 % z avu na krátkodobé zapo-
ži anie vozidiel spolo nosti Motor-
-Car Bratislava, s.r.o.

 Zvýhodnené ceny kurzov bez-
pe nej jazdy – škola šmyku.

 V prvom roku využívate pritom 
kartu bez poplatkov!

V spolupráci s našimi partner-
mi zah a karta aj celý systém 

alších zliav - na ubytovanie, 
prenájmy áut, služby i vý-
robky vybraných zna iek. Pre 
záujemcov je ku karte k dis-

pozícii aj celoro né komplex-
né cestovné  poistenie  s možnos ou 

špeciálneho pripoistenia pre hrá ov golfu.
Podrobné informácie o výhodách Merce-

desCard vrátane  žiadosti o vydanie karty  nájde-
te na našej stránke www.mercedes-benz.sk/Mercedescard. 

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

MercedesCard 
– pre Vás a Vašich blízkych

www.mercedes-benz.sk/Mercedescard
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Z
ajazdite si na precízne 

a do najmenších detai-

lov pripravených zimných 

tratiach, spoznajte nové 

miesta a zažite exkluzív-

ny program a starostlivosť.  Ponuka za-

hŕňa on road jazdy v  profesionálnych 

centrách,  ale aj na prírodných plo-

chách, akým je napríklad zamrznuté 

jazero v mestečku Sorsele, nachádzajú-

ce sa neďaleko polárneho kruhu. 

Nadšenci off roadu majú zas jedineč-

nú možnosť zažiť 38-dňovú cestu na-

prieč južnou Amerikou – od pobrežia 

Atlantického oceánu až na brehy Paci-

fi ku, ako i množstvo ďalších pobytov 

z programov off road jázd.

Mercedes-Benz Driving Program po-

núka množstvo programov, z ktorých 

si určite vyberiete. 

Vyberáme niektoré aktuálne ponuky  

z programov zimnej sezóny 2013/2014:

PROGRAMY ON ROAD
Švédsko, Sorsele
január – marec 2014

Rakúsko, Saalfelden  

január 2014

PROGRAMY OFF ROAD
Rakúsko, Kitzbuehel  

január – február 2014

Od oceánu k oceánu   

január – apríl 2014  

Kompletný prehľad progra-
mov nájdete na stránke www.
mercedes-benz.sk, Vaše otázky 
Vám radi zodpovieme aj telefo-
nicky na číslach 02/4929 4418 
alebo 0918/500 118. 

Mercedes-Benz 
Driving Program 
zažite zimu, ako sa patrí
Rakúsky Saalfelden, švajčiarsky St. Moritz, švédske Sorsele  – to sú len niektoré 
z miest, kde na všetkých, ktorí majú radi adrenalín, zimné dobrodružstvo 
a chcú zažiť niečo výnimočné na vozidlách Mercedes-Benz,  čakajú tímy 
našich profesionálnych inštruktorov.  Text: Andrea Pontikis / Foto: DAIMLER AG
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P
ráve tu, v pokojnej a tichej at-

mosfére, uprostred panorá-

my ihličnatých a listnatých le-

sov sa od piatka 6. septembra 

začali schádzať prví priazniv-

ci striebornej hviezdy z celého Slovenska, 

ale aj z Česka. Poniektorí z nich prišli do-

konca v predstihu o pár dní skôr, aby si 

bardejovské prírodné liečivé minerálne 

vody, ktoré svojím zložením patria medzi 

najvýznamnejšie v Európe, vychutnali čo 

najviac. Samotná MB Tour 2013 nebola 

len o relaxe v kúpeľoch. Hneď v piatok po 

registrácii a večeri vysvetlili organizátori 

MB Tour 2013 zmiešaný bratislavsko-pre-

šovský tandem Ján Novotný a Lukáš Šin-

tal - program, ktorý čakal všetkých účast-

níkov nasledujúci deň...

PROLÓG
V sobotu hneď zrána sa na centrálnom 

parkovisku v Bardejovských Kúpeľoch, 

každý zoradil podľa svojho prideleného re-

gistrovaného čísla. Krátko pred deviatou 

hodinou stálo na štarte vyše päťdesiat mer-

cedesov zo Zvolena, Svidníka, Prešova, Tr-

navy, Sobraniec, Holíča, Piešťan, Revúcej, 

Malaciek, Sniny, Šamorína, Košíc, Považ-

skej Bystrice, Krásna nad Kysucou, Bojni-

čiek, Veľkých Ludeníc, ale aj Prahy, Plz-

ne či Tábora. Napätie a nervozita hustli. 

Medzi sebou a zrakmi svojich majiteľov 

si aj preto „svaly“ hrdo napínali mercede-

sy všetkých tried a vekových kategórií, ako 

napr. typy W 210, W 123, W 124, W 110, 

W 140, SLK280, SL500, Ponton 200D, 

124 coupe, 450 SL, 250D, 1 123 T Special, 

C200 Kompressor, ale aj švihácky vyzera-

júca trieda GLK 220 CDI. Pomyselnou če-

rešničkou na torte  – pripomínajúcou nove-

lu Margity Figuli Tri gaštanové kone, či tri 

lúče striebornej hviezdy - bola účasť troch 

ťahačov na tour: bieleho Actrosu MP4, 

modrého Actrosu MP3 a červeného Actro-

su MP2. Keď presne o deviatej hodine chy-

tila do rúk bielu štartovaciu mercedesácku 

vlajku Ing. Tamara Šatanková, ekonomic-

ko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kú-
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Mercedes-Benz TOUR 2013: 

Warhol, kúpele   
Po klubových stretnutiach na strednom a západnom Slovensku 
sa tentoraz preniesla MB Tour 2013 na severovýchod Slovenska, neďaleko 
hraníc s Poľskom, do centra regiónu horného Šariša – do mesta Bardejov. 
Teda, aby sme boli presní – „hlavný klubový stan“ bol postavený 6 km 
od neho – v Bardejovských Kúpeľoch. Text a foto: Peter Škorňa



peľov, každý spozornel. MB TOUR 2013 

sa konečne začala....

SKANZEN
Prvá etapa – zahrievacia – prechádza-

la mierne vlnitým terénom. Z okresu Bar-

dejov, popri ruinách Zborovského hradu, 

cez obec Smilno (vzhľadom na to, že v nej 

žije len čosi cez 700 obyvateľov, je pôvod 

jej názvu záhadou...), Hutku, Vyšný Miro-

šov, dva Orlíky sme sa dostali až na posvät-

nú „rusínsku pôdu“ – do mesta a okresu 

Svidník. Práve tu v priestoroch malebné-

ho skanzenu bola prvá hodinová zastáv-

ka, v rámci ktorej padali prvé penalizácie 

za včasné, resp. neskoré príchody posádok. 

Našťastie nešlo o život a oveľa zaujímavej-

šie než nejaké tie minúty navyše, boli po-

hľady na fascinujúcu expozíciu architektú-

ry a bývania rusínsko-ukrajinského etnika 

v oblasti severovýchodného Slovenska. 

ANDY WARHOL
Po hodinovom relaxe v skanzene na-

sledovala druhá etapa – zo Svidníka cez 

Stropkov až do Medzilaboriec. Priznám sa, 

už len samotná predstava toho, čo ma čaká 

v mestečku ukrytom pred svetom, v ma-

lebnej panenskej prírode Laboreckej vr-

choviny, pod hrebeňom Nízkych Beskýd – 

bola vzrušujúca. Oprávnene. Nefalšované 

vzrušenie zabezpečila po príchode do Me-

dzilaboriec kávička v Eurohoteli Laborec. 

Podľa hotelových propozícií je „Euroho-

tel Laborec štandardným jednohviezdičko-

vým hotelom s nadštandardnými službami 

a vybavením“. A naozaj, hneď pred vcho-

dom do Eurohotela na pochrómovanom 

stĺpe vás privíta plagát pozývajúci na zába-

vu, na ktorej sa o hudobnú produkciu po-

starajú bratia Kandráčovci. Nadštandard 

pokračuje aj vnútri v podobe vypchaných 

hláv rohatých zvierat, zrejme ulovených 

majiteľom Eurohotela kdesi v Afrike. Tie 

sa na drevenom zábradlí foyeru a recep-

cie zároveň hrdo týčia a pozerajú na alej 

do modra a biela zafarbených sklenených 

lustrov z roku 0, ktoré si pokojne zrejme 
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desaťročia visia z plafóna. Po takomto zá-

žitku človek nielen začne trpieť pocitom 

bezbrannosti, ale zistí, že slovo Euro stráca 

čím ďalej na východ tým viac svoj pôvod-

ný význam...

Našťastie Medzilaborce, to je aj Múze-

um moderného umenia Andyho Warho-

la. Miesto, vďaka ktorému sú Medzilabor-

ce zaznačené nielen v mapách NASA, ale 

– ako mi povedal jeden známy humorista 

z Košíc – aj na glóbuse Prešovského kraja... 

Múzeum nikoho z účastníkom tour ne-

sklamalo, ale naopak – potešilo. Predovšet-

kým možnosťou na vlastné oči sa zoznámiť 

s dielami tohto zakladateľa popartu, akými 

sú napr. dve serigrafi e Campbellových po-

lievok, dve serigrafi e Elektrické kreslo II, 

serigrafi e Kladivo a Kosák či Červený Le-

nin, portréty lídra skupiny Rolling Stones 

Micka Jaggera, Ingrid Bergmanovej, Mil-

dred Scheel, Lillian Carterovej, H. Ch. An-

dersena, Teddyho Roosevelta, sv. Apollo-

nie a pod.

INTERMEZZO:
ALOHA  TA ŇE?

To, že údajne pätina východniarov pra-

cuje načierno na fuškách za veľkou mlá-

kou v Amerike či za kanálom v Anglicku, 

zvyšné tri tretiny v Bratislave a len jed-

na doma, som tušil. Čo ma však zaskoči-

lo, bolo, že organizátori zatraktívnili tra-

su o Havaj. Po prvé som nemal u seba pas 

a po druhé ani dostatok vhodného obleče-

nia... Aj preto som pri čítaní propozícií, kto-

ré hovorili jasnou rečou: prejazd cez Ro-

kytovce, Malú Poľanu a HAVAJ, ostal 

v jemnom napätí. Vypadalo to naozaj šaľe-

ne – v jednom okamihu ste v okrese Strop-

kov a o chvíľu máte byť v Tichom oceáne 

– na Havaji. Že by mal mercedes už hoto-

vú nielen autonómnu jazdu, ale aj telepor-

ting? – pýtal som sa sám seba... Nakoniec 

som sa upokojil. Namiesto tichomorského 

ostrova sme prechádzali len 

cez obec Havaj. Aj preto nás 

zrejme pri jej prejazde nikto 

nevítal typickým pozdravom 

„Aloha“. Ba čo viac, záhadou 

pre mňa ostal aj samotný pô-

vod tohto skutočne bizarné-

ho názvu obce. Jediné, čo sa 

mi podarilo zistiť, bolo, že 

prvým východniarskym Ha-

vajčanom, ktorý sa v obci na-

učil čítať a písať, bol v roku 

1868 Andrej Gajdoš. Mimo-

chodom, v tom čase bol napr. 

William Shakespeare už vyše 

250 rokov po smrti... 

AIRPORT SVIDNÍK
Záver sobotnej tour bol na-

ozaj veľkolepý. Vyvrcholil prí-

jazdom vozidiel na letisko vo 

Svidníku, ktoré je o čosi men-

šie, než napríklad letisko v 

Bratislave a Košiciach. Tie sú zase nepo-

rovnateľne menšie než letiská vo Viedni 

či Prahe ... a takto by sme mohli pokračo-

vať donekonečna. Každopádne to svidníc-

ke tvorí okrem plechového mini hangáru 

a unimobuniek viac-menej len pristáva-

cia dráha, na ktorej môžu okrem lietajú-

cich tanierov, menších lietadiel a motoro-

vých rogál pristávať aj mercedesy... A práve 

to sa v slnečné sobotné popoludnie aj sta-

lo. Na päťdesiatku vozidiel prichádzajú-

cich členov tour tu však čakalo skutočné 

prekvapenie v podobe výborného gulášu, 

súťaže v jazdení na minikáre, prevaľova-

ní maxipneumatiky, možnosti otestovania 

si svojich vozidiel v jazde pomedzi kužele, 

možnosti otestovania si predvádzacích mo-

delových noviniek roku 2013 triedy ML 

350, CLA, či novej triedy E – a najväčšieho 

ťaháka, novej triedy S 500. A keby len to. 

Rady, aké sa tvorili v socializme pred Via-

nocami na citróny a banány, vznikali v mo-

mente, ako vedúci predaja osobných vo-

zidiel Motor-Car Prešov Marek Propper 

oznámil, že pokiaľ by niekto mal záujem, 

tak ho po pristávacej dráhe, pomedzi kuže-

le na novej S-ke, prevezie... 

A hoci S-ka dostala poriadne zabrať, bla-

žené výrazy tvárí a šťastím vlhké oči prí-

tomných mužov a žien z nej vystupujúcich, 

hovorili samy za seba...

VEĽKÉ FINÁLE
Večerný raut v priestoroch kúpeľnej Ko-

lonády patril aj vyhodnoteniu jednotlivých 

bodovaných súťaží. Najstarším a najvzdia-

lenejším účastníkom a zároveň aj víťa-

zom bodovacej súťaže tour sa stal Vít Štud-

lár. Ten prišiel na Horný Šariš s rodinou 

na MB TOUR až z Plzne a všetkých oča-

ril svojím vozidlom Mercedes-Benz W120 

Ponton 180D z roku 1955. Druhé miesto 

obsadil Jozef Barčík s mercedesom W204 

320CDI T a tretie Milan Zajíc a jeho Mer-

cedes-Benz W140 500S. Nedeľné doobedie 

sa nieslo v znamení jazdy v kolóne z Bar-

dejovských Kúpeľov až na pešiu zónu toh-

to stredovekého historického námestia, za-

písaného aj medzi pamiatky UNESCO, 

čelom k historickej radnici. Tu, stojac jed-

no hviezdne vozidlo vedľa druhého, vzdali 

hold nielen kráse historického jadra Barde-

jova, ale aj samotným organizátorom MB 

TOUR 2013 za ich naozaj profesionálne 

odvedenú prácu pri príprave trojdňového 

klubového dobrodružstva... 
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N
echýbala ani výprava 

zo slovenského smart-

cars clubu. Na progra-

me bola veľkolepá 

oslava: desiate výro-

čie smartu roadster a jeden a pol mi-

lióna vyrobených vozidiel značky 

smart. A práve táto značka pripravi-

la pre svojich fanúšikov trojdňový fes-

tival plný krásnych áut, úžasných ľudí 

a skvelej atmosféry uprostred švajčiar-

skych Álp.

Hlavný program smarttimes 13 sa 

začal v piatok ofi ciálnym otvorením 

riaditeľkou smartu, Dr. Anette Win-

kler, ktorá okrem noviniek zo sveta 

smartu priniesla aj výbornú náladu 

a neskutočný elán. Vo svojej reči pri-

vítala všetky jednotlivé smart kluby 

v ich rodnej reči, slovenský smart-

cars club pochválila za úspešný zraz 

v Bojniciach. Večerné grilovanie pre 

všetkých v réžii smartu bolo skvelým 

otvorením tanečnej párty, ktorá po-

kračovala do ranných hodín. 

Sobotný program s množstvom 

sprievodných aktivít bol koruno-

vaný spanilou jazdou, ktorá prilá-

kala tisícky zvedavcov. Tí lemovali 

takmer 50 km trasu a tešili sa spo-

lu s 1 203 smartíkmi, tvoriacimi naj-

dlhšiu smartparádu v histórii. Jazdu 

si napriek daždivému počasiu užíva-

la aj slovenská posádka so smartom 

Crossblade. Slávnostný večer sa za-

čal vyhlásením výsledkov súťaže smar-

tov v rôznych kategóriách, nasledova-

né pozvaním na smart-times 14 – do 

Portugalska.

Nedeľa bola venovaná posledným 

nákupom v stánkoch i lúčeniu s pria-

teľmi, s ktorými sa každoročne stretá-

vame práve na smarttimes.

Hoci by sa mohlo zdať, že sa sloven-

ské zastúpenie medzi 1 700 smartmi 

stratí, slovenský smartcars club pôjde 

určite reprezentovať aj budúci rok do 

Portugalska. Adeus em Portugal! 

Smart pod Alpami
Zlé jazyky tvrdia, že ak sa stretnú aspoň dva smarty, už sa vlastne koná zraz. 
Koncom augusta sa vo švajčiarskom mestečku Buochs uskutočnilo najväčšie 
svetové stretnutie vozidiel smart, smarttimes 13, ktorého sa zúčastnilo 1 700 áut 
s majiteľmi z 24 krajín.  Text: Juraj Kadlic, predseda slovenského smartcars klubu / Foto: DAIMLER AG a Juraj Kadlic
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R
ast sa odzrkadlil nie-

len v počte zákaziek, za-

mestnancov, ale aj vo vo-

zovom parku. A keďže 

ako seriózny podnikateľ 

si uvedomuje, že preprava tovaru je zá-

vislá nielen od jej kvality, bezpečnos-

ti, ale najmä spoľahlivosti a včasnosti, 

na svoje podnikanie používa výhradne 

vozidlá Mercedes-Benz Sprinter. Te-

ritóriom, v rámci ktorého zabezpeču-

je Milan Moravčík expresnú prepravu, 

je celá Európska únia. Samozrejme, že 

pokrýva aj Slovensko, ale ťažiskom je 

doprava a preprava zákaziek do Bel-

gicka, Holandska a Nemecka. „Vlast-
ne, svoju úlohu pri výbere značky zo-
hral aj fakt, že so zákazkami jazdíme 
do krajín Beneluxu a Nemecka. Vie-
te, je rozdiel, keď váš obchodný part-
ner vie a vidí, že s jeho tovarom jazdíte 
na mercedese alebo na nejakom inom 
aute. Napríklad, vozievame pre jednu 
významnú spoločnosť konfekciu a je 
rozdiel, keď s drahou konfekciou pri-
stavíte v Paríži či Zürichu Mercedes-
-Benz a z neho tie veci vykladáte, alebo 
nejaké iné vozidlo.“

SPRÁVNA VOĽBA
Milan Moravčík mal k striebornej 

hviezde blízko aj v časoch, keď nepodni-

kal. V mercedese sedel už ako štvorroč-

ný. „Môj nebohý otec mal ešte v osemde-
siatych rokoch Mercedes-Benz ‚žraloka‘, 
krátko po zmene režimu v roku 1991 kú-
pil Mercedes-Benz 109.  A nakoniec sme 
kúpili Sprinter,“ spomína majiteľ spoloč-

nosti a dodáva, že on sám dodnes spokoj-

ne a rád jazdí na svojom stále „mladom“ 

vozidle Mercedes-Benz triedy E, vyrobe-

nom v roku 1997. A čo preňho zname-

ná, keď sa povie Mercedes-Benz Sprinter? 

Diagnóza: MB+
Milan Moravčík prebral „opraty“ spoločnosti 3M Expres Transport po svojom 
otcovi v roku 2005. Úspešne. Potvrdzuje to aj fakt, že za tých osem rokov, 
čo vedie fi rmu, sa dokázala aj v ťažkých obdobiach nielen stabilizovať, 
ale aj postupne rozrásť. Text a foto: Peter Škorňa, archív
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„V prvom rade neskutočná spoľahlivosť 
a dostupnosť servisných služieb. V celej 
Európe. Viete, raz sa mi v Nemecku na 
Sprinteri pokazil motor. Bola noc z ne-
dele na pondelok, asi dve hodiny ráno. 
Keď sme zavolali na servisné číslo, do ne-
celej polhodiny prišla odťahovka. Záro-
veň sa ma opýtali, či mám kde spať. Ráno 
o ôsmej nám diagnostikovali problém 
s motorom. Vozidlo bolo dva mesiace 
pred koncom záruky, malo najazdených 
400 000 km. Čo ma však úplne dostalo, 
bola skutočnosť, že na druhý deň mi po-
dali kľúče s ospravedlnením, že som mu-
sel čakať, pretože nemali v servise na skla-
de nový motor na Sprinter. Zároveň mi 
povedali, že nový motor mi namontova-
li v rámci záruky. To ma utvrdilo v tom, 
že inú značku, než je Mercedes-Benz, ani 
nepotrebujem poznať. Sprinter sa veľmi 
nedá porovnať s iným autom. Je top vo 

všetkom. Sedíte v ňom komfortne a po-
hodlne ako v osobnom aute, zmestí sa 
doň bez problémov aj veľký chlap a necíti 
sa stiesnene. A čo je hlavné – vôbec vám 
v ňom pri dlhších jazdách netŕpnu nohy. 
Stačí len, že si sedadlo nastavíte optimál-
ne, “ dodáva Milan Moravčík. 

KROK ZA KROKOM
Na začiatku na podnikanie používal je-

den Sprinter kúpený v Bratislave, ku kto-

rému časom pribudli ďalšie. Tie už zakú-

pil v spoločnosti Motor-Car Nové Zámky 

cez lízing, pretože, ako hovorí: „Máme 
to nielen bližšie, ale za tie roky sme si na 
seba vzájomne zvykli. Máme veľmi dob-
ré vzťahy a s novozámockým servisom, ale 
aj celkovo obchodným zastúpením znač-
ky Mercedes-Benz sme veľmi spokojní. 
Podobne aj s nastaveným lízingom, kto-
rý je pre mňa ako podnikateľa veľmi vý-
hodný.“ A tak postupom času sa fi rma 

rozrastala nielen o Sprintery, ale aj vodi-

čov, a s pribúdajúcimi zákazkami sa nako-

niec rozhodol Milan Moravčík už aktívne 

nejazdiť, ale len koordi-

novať prácu svojich za-

mestnancov. Ako sa od 

neho dozvedáme: „V sú-
časnosti vo fi rme jaz-
díme na troch Sprinte-
roch, ale doposiaľ sme 
ich už mali zakúpených 
šesť. Viete, vozový park sa snažím pravi-
delne obmieňať hneď, ako mi skončí na 
Sprinter záruka.“ A hoci doposiaľ využíval 

trojročnú záruku, pripravuje sa prejsť na 

štvorročný cyklus, pretože podľa jeho slov: 

„V konečnom dôsledku tým dosiahnem 
nielen zvýšenie samotnej záruky, ale čo je 
pre mňa podstatnejšie – zvýšim si hodno-
tu vozidla pri jeho opätovnom predaji.“ 

Ako sme zistili, pred niekoľkými týždňami 

mal ešte vo fi rme aj Sprinter, s ktorým na- 

jazdil 1 600 000 kilometrov. „Predali sme 
ho a jazdí ďalej. Verili by ste mi, že keď 

som ho predával, bolo mi aj ľúto? Keby 
nemal toľko kilometrov, isto by som si ho 
nechal. A motor bol menený len raz,“ uva-

žuje Milan Moravčík a jedným dychom 

dodáva, že nedávno predal aj Sprinter, 

ktorý mal najazdených 1 000 000 kilomet-

rov bez toho, že by na ňom bol čo len raz 

menený motor. Jedine ramená a rozvodo-

vá reťaz prešli výmenou.

EPILÓG
Keby ste sa spýtali Milana Moravčíka na 

jeho krvnú skupinu, povedal by vám, že je 

Mercedes pozitív. Nakoniec, neklamal by. 

Stačí, aby ste s ním chvíľu sedeli a on vám 

s nadšením v hlase a iskrou v očiach hovo-

ril o tom, ako jeho otec bol v roku 1991 so 

svojím Mercedesom W123 Piano v Mo-

tor-Car Bratislava na Poliankach a ako vy-

hral možnosť ísť do Stuttgartu pozrieť si 

továrenskú výrobu mercedesov a aj mú-

zeum. On ako jeho syn plakal, lebo s ním 

ako 11-ročný ísť nemohol. O tom, ako si aj 

dnes pamätá na fotky, ktoré mu otec s hr-

dosťou a nadšením ukazoval... 
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Máme veľmi dobré vzťahy 
s novozámockým servisom, 
ale aj celkovo s obchodným 
zastúpením značky Mercedes-Benz 
sme veľmi spokojní.

Majiteľ spoločnosti 3M Expres Transport sám dodnes spokojne 
a rád jazdí na svojom stále „mladom“ vozidle Mercedes-Benz triedy E, 
vyrobenom v roku 1997.

Žltý Spinter (vľavo) pred predajom mal najazdených 1 000 000 km. 
Druhý žltý Sprinter – s automatickou prevodovkou má po vyše dvoch 
rokoch najazdených zatiaľ ,,len“ 490 000 km.

Sprinter, s ktorým najazdil Milan Moravčík 1 600 000 km, síce už nemá, 
ale vie, že aj po predaji jazdí naďalej.
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T
o, že takýto motoric-

ky silný luxusný sedan 

môže mať primeranú 

hmotnosť, potvrdzu-

je aplikovanie odľahče-

nej konštrukcie v duchu fi lozofi e AMG 

Lightweight Performance, vďaka čomu 

sa váha oproti predchádzajúcemu mo-

delu zredukovala až o sto kilogramov! 

S tým súvisí aj následné zníženie spot-

reby paliva na 10,1 až 10,3 litra na 

100 km. Dokonalosť majstrovského 

umeleckého diela nesúceho nezameni-

teľný rukopis dielne AMG zvýrazňu-

je aj sériovo dodávaná sedemstupňová 

automatická prevodovka AMG Spe-

edshift MCT, prenášajúca náhon na 

zadné kolesá – či na želanie dodáva-

ný systém AMG 4MATIC. Dizajn ex-

teriéru zvýrazňuje nielen maska chla-

diča, ale charakteristický výraz mu 

dávajú aj tri veľké otvory náporového 

chladenia, bočné kryty prahov s trojdi-

menzionálnymi vložkami farby strie-

predstavujeme
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S ako suverén
Predstavte si  „driemať“ pod kapotou  5,5-litrový motor V8 AMG biturbo 
s výkonom 585 konských síl – ručne skladaný v manufaktúre na výrobu 
motorov AMG – poháňajúci systém pohonu všetkých kolies AMG 4MATIC. 
Už len táto predstava spôsobuje vzrušenie a zimomriavky. A to sa ešte 
S 63 AMG  „neprebudila“...  Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG



borného chrómu a typické impozant-

né disky z ľahkej zliatiny. Dravý, no 

zároveň exkluzívny športový charakter 

tohto suveréna umocňuje kvalita spra-

covania zlepšeného ergonomickejšie-

ho a priestrannejšieho interiéru s lo-

gickejšou obsluhou ovládacích prvkov 

či novo vyvinutými sedadlami. Vďa-

ka týmto „fascinujúcim maličkostiam“ 

sprostredkováva S 63 AMG svojmu 

majiteľovi nielen nezabudnuteľné emó-

cie, komfort a luxus na najvyššej úrov-

ni, ale najmä vysokú pridanú hodno-

tu. A čo je najdôležitejšie, po nedávnej 

frankfurtskej premiére si ho možno ob-

jednať a zakúpiť už aj na Slovensku. 
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EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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Medveď
Hoci sme malou krajinou, môžeme sa pýšiť tým, že máme veľké 

hviezdy. Osobnosti. Ľudí, ktorí niečo dokázali a rešpektuje ich za to celý 
svet.  Takýchto reálnych osobností máme ako šafranu. Aj preto je pre 
nás potešením, že vám môžeme priblížiť jednu z nich – ktorá je veľká 

nielen tým, čo dosiahla, ale aj reálne. S výškou 207 centimetrov sa táto 
dnes už svetová hokejová hviezda takmer dotýka (samozrejme, že 

v korčuliach a s prilbou na hlave) hviezd. Je prvým a jediným sloven-
ským hráčom, ktorý ako kapitán klubu NHL (Bostonských „Medveďov“) 

získal Stanley cup, prvým a jediným Slovákom, ktorý získal ocenenie 
James Norris Memorial Trophy pre najlepšieho obrancu sezóny v NHL, 

kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie a držiteľ dvoch striebor-
ných medailí na Majstrovstvách sveta 2000 a 2012. ZDENO CHÁRA...

Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek / Interiér: Hotel Sheraton Bratislava

ríbeh vašich hokejových 
začiatkov nebol ani zďale-
ka taký jednoduchý, ako 
by sa dnes mohol zdať. 
V juniorke a doraste v Tren-

číne vo vás nevideli perspektívu, a tak 
ste boli preradený do trenčianskeho 
dorasteneckého  „béčka“ a popri tom 
ste chodievali na hosťovanie do Pieš-
ťan a Dubnice. Čo bolo tým hnacím 
motorom, aj vďaka ktorému ste dnes 
tam, kde ste?

V mladom veku ma dopredu hnala vôľa 

a príležitosť dostať čo len šancu dokázať, čo 

vo mne je. Snažil som sa o to, aby bol čo len 

trochu férovejší pohľad na kategóriu a typ 

hráčov, ako som bol aj ja. To ma hnalo 

vpred nielen v Piešťanoch, kde už so mnou 

a mojimi kamarátmi nikto do budúcnos-

ti nepočítal, ale aj v časoch, keď som odišiel 

zo Slovenska do Prahy a následne do Ame-

riky. Vďaka tomu sa mi podarilo hokejovo 

usadiť a rásť tam, kde sa na veci a ľudí po-

zerajú trochu inak – bez predsudkov.

Zaujalo ma, že ste po príchode do 
Ameriky popri hokeji pracovali ako 

umývač áut. Zdá sa mi to pomaly ako 
fi lmová story...

To, že som popri hokeji v začiatkoch 

cez leto pracoval v autobazáre a robil som 

tam všetko, čo bolo treba – aj umývanie 

áut – vyplývalo z mojej povahy a výcho-

vy. Nechcel som byť fi nančne závislý len 

od rodiny, u ktorej som býval. Chcel som 

aspoň symbolicky do rodiny prispievať aj 

ja. Preto keď sa mi skončila sezóna a pri-

pravoval a trénoval som na novú, zohnal 

som si dve práce. Viete, ja sa za prácu – 

akokoľvek tvrdú či náročnú – nikdy ne-

hanbím. Takto ma vychovali moji rodi-

čia. Aj im som doma pomáhal, s čím bolo 

treba, a až keď bolo všetko urobené tak, 

ako malo byť, mohla prísť zábava. Takže 

keď som začínal v Amerike, popri trénin-

goch som od pondelka do piatka pomá-

hal v autoservise a aj umýval autá, a do 

práce a z nej jazdil na bicykli počas celých 

prázdnin stovky kilometrov. Jednoducho, 

uvedomoval a vážil som si príležitosť, kto-

rú som dostal.

Po kom ste zdedili chuť nevzdávať 
sa ani v ťažkých situáciách? Po va-

šej matke či otcovi, bývalom česko-
slovenskom reprezentantovi v zá-
pasení?

Určité gény a vlastnosti som získal od ro-

dičov. Avšak to, akú mám dnes povahu, sa 

vo mne formovalo postupne, tak ako som 

dospieval. Ako som sa vyrovnával a bojo-

val s nepríjemnými a ťažkými životnými 

a osobnými situáciami. S výhrami a aj pre-

hrami. Takto som sa stával nielen odolnej-

ší, ale aj menej zraniteľný. Naučil som sa 

prijímať „údery“, ale aj ich dávať a aj pre-

to sa  dnes nevzdávam a verím v úspech aj 

v situáciách, keď ostatní okolo mňa poma-

ly rezignujú. Tak v športe, ako aj v osob-

nom živote.

Kto vás vo vašom živote najviac 
ovplyvnil?

Jednoznačne rodičia a manželka Ta-

tiana.

Aj u nás sa stalo veľmi populárnym vi-
deo, na ktorom ste zachytený, ako po 
zápase v Bostone nasadnete na bi-
cykel a idete domov. Od kapitána fi -
nalistu o Stanley cup, by sa skôr dalo 
čakať, že nasadnete do limuzíny. Ale-

P
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bo šlo o premyslený klubový marke-
ting a budovanie imidžu? 

Nie. Môžem vás ubezpečiť, že môj od-

chod na bicykli nebol marketingovým ťa-

hom.  Ja takto chodievam vždy, keď to ide. 

Urobil som to úplne prirodzene.

Je to zaujímavé aj preto, že naša ve-
rejnosť je skôr konfrontovaná v médi-
ách s tým, že k úspešným športovcom 
neodmysliteľne patria drahé a luxus-
né veci, krásne missky, prípadne ker-
ky - nie bicykel... 

Tak to asi nie som úspešný slovenský 

športovec... (smiech) Ale vážne – nepotr-

pím si na luxus. Materiálne veci nehra-

li a ani nehrajú v mojom živote neja-

kú výraznú rolu. Samozrejme, že auto 

a podobné veci vám a vašej rodine uľah-

čia život. Lepšieho a kvalitnejšieho člo-

veka a športovca z vás ani limuzína, ani 

luxus nikdy neurobia. Aj preto, odkedy 

som v Bostone, a je pekné počasie, vždy 

sa rád odveziem z haly domov na bicyk-

li. Je to príjemná zmena a chvíle, keď sa 

- len tak - odveziete „po práci“ na bicyk-

li domov, ma dokážu aj psychicky uvoľ-

niť. Počas sezóny trávim veľa času v ho-

teloch, kabínach, v hale. Vonku som 

málo. Že sa to na internete objavilo prá-

ve v období, keď sa hralo fi nále Stanley 

cupu, pripisujem skôr tomu, že ľudia tú-

žia po akejkoľvek zaujímavosti, ktorá 

s hokejom súvisí. 

Hovorí sa, že kapitán by mal ísť príkla-
dom. Nasledujú vás v bicyklovaní aj 
vaši spoluhráči?

Áno – asi piati či šiesti ďalší spoluhrá-

či. Spolu tak chodíme na tréning a po ňom 

napr. na sendvič.

Ste výrazná osobnosť, známa nielen 
na Slovensku, ale aj vo svete. Nedotkla 
sa vaša popularita a pozícia vzťahov 
s ľuďmi okolo vás? Nemáte dnes – keď 
ste na vrchole – pocit, že oproti časom, 
keď vám nik neveril a boli ste „na od-

osobnosť
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pis“ máte zrazu akosi veľa kamará-
tov a obdivovateľov, z ktorých mnohí 
v skutočnosti od vás čakajú niečo iné?

Rokmi sa naučíte rozpoznávať ľudí. Vie-

te, ktorí to s vami myslia úprimne, a ktorí 

vás poznajú resp. chcú poznať len z vypočí-

tavosti či zištnosti. Rád som s ľuďmi, ktorí 

ma berú ako normálneho chalana, nie ako 

hviezdu, ktorí má poznajú roky a podob-

ne aj ja ich. Priznávam – je príjemné, keď 

vzbudzujete v niekom rešpekt. Takýchto 

ľudí si vážim. S ľuďmi sa bavím normál-

ne, ľudsky, bez toho, že by som si vyžado-

val nejakú špeciálnu pozornosť a takto to aj 

ostane. Čo však nemám rád, je, keď sa ma 

niekto snaží ovplyvniť alebo si získať moju 

pozornosť len zo zištnosti. 

Predsa len, ste v pozícii športovej 
hviezdy, ktorá predovšetkým v zámorí 
požíva určité výhody a aj rešpekt. Iný, 
než napríklad u nás v Európe. Ako to 
vnímate vy? Ako sa pozeráte na situá-
cie, keď ste napríklad počas pôsobenia 
na majstrovstvách sveta raz oslavova-
ný a o nejaký čas – počas výluky NHL - 
na tom istom ľade zatracovaný?

V zámorí je iná mentalita ľudí a hlav-

ne ich prístup k tým, ktorí niečo vedia, kto-

rí niečo dokázali. Sú si vedomí, že na to, 

aby človek niečo dokázal, musel vynaložiť 

veľké úsilie, veľa síl a tvrdej práce, pokory 

a odriekania. Aj preto si takýchto ľudí do-

kážu vážiť, rešpektovať. Tým nemyslím, že 

by sa takýmto ľuďom mali klaňať. To nie. 

Ani si nemyslím, že by ľudia nemali mať 

kritické názory. Len sa mi zdá nevhodné, 

keď na vás primitívne a nekultúrne vykri-

kuje vulgarizmy dav tých istých ľudí, kto-

rí v návale nenávisti akosi zabudli na to, čo 

ste urobili pre reprezentáciu krajiny. Žiaľ, 

ľudia na Slovensku majú krátku pamäť. Aj 

keď chápem, že mnohí z nich sú pod veľ-

kým tlakom, žijú v ťažkých podmienkach, 

v strese, a tak jedným zo spôsobov, ako si 

dovolia uvoľniť svoje napätie, je, že sa vy-

kričia napr. na hokeji. Aj tu je však rozdiel 

medzi emóciami a vulgarizmami. To však 

už hovoríme o úrovni a kultúrnosti niekto-

rých ľudí povzbudzujúcich na slovenských 

športoviskách. Samozrejme a aj našťastie, 

nie všetci sú takí.

V zámorí to tak nie je...
Poviem to inak – kedysi si ľudia na Slo-

vensku vážili remeslo a ľudí, ktorí ho ovlá-

dali. Ten, kto niečo reálne vedel a dokázal 

– či to bol krajčír, kováč, obuvník, mäsiar – 

ten požíval všeobecný rešpekt, úctu. Nemu-

seli ho mať automaticky radi, ale rešpek-

tovali jeho šikovnosť, talent. Dokázal, že 

je životaschopný reálne, nie rečami, klam-

stvom či kradnutím. Dnes sa medzi ľuď-

mi vytratil rešpekt k ľuďom, ktorí síce ne-

musia byť vaši obľúbenci, ale zaslúžia si ho 

už len preto, že niečo vedia, niečo dokáza-

li, je za nimi určitý, často nie jednoduchý 

príbeh. Bez toho, odkiaľ ste, za koho hrá-

te, koho reprezentujete, akej ste farby ple-

ti a názoru. Ľudia vám nemusia tlieskať, 

môžu mať na vás kritický názor, ale nemali 

by vás vulgárne urážať. To je rozdiel medzi 

fanúšikmi hokeja v zámorí a tu. 

O vašom súkromí sa toho vie pomer-
ne málo. Máte nejaký špeciálny dô-
vod, prečo si ho strážite, alebo je pre 
vás rodina niečím takým dôležitým, že 
sa ňou nepotrebujete chváliť pred ve-
rejnosťou?

Rodina a rodinné zázemie sú veci, kto-

ré sú pre mňa najdôležitejšie v živote. Vie-

te, hokej, hoci ho tiež milujem a hrám rád, 

je síce dôležitou súčasťou môjho života, 

ale len dočasnou. Prejde desať, pätnásť, či 

dvadsať rokov a keď celý ubolený s hoke-

jom skončíte, zistíte, že jediné, čo vám os-

tane, je vaša najbližšia rodina. Tá je s vami 

na celý život. V dobrých aj tých zlých chví-

ľach. Aj preto si nesmierne vážim svoju ro-

dinu, a aj preto sa k nej staviam tak, ako sa 

staviam. Neznamená to, že by som skrý-

val svoju rodinu pred médiami či verejnos-

ťou. Rád idem s manželkou a dcérkou do 

mesta, len tak sa poprechádzať, správam 

sa normálne a robím všetko ako normál-

ny človek. Čo však odmietam, je byť medi-

álnou hviezdou bulvárnych a iných médií, 

ukazovať sa, aký som skvelý a jedinečný 

otec, ako a kde bývam, kde mám kúpeľňu, 

aké mám pyžamo, či aké mám autá. Ro-

dinné súkromie je súkromím len a len pre-

to, lebo by sa nemalo meniť a kšeftovať za 

krátkodobú lokálnu popularitu v bulvár-

nych či iných časopisoch.

V roku 2007 ste boli zapísaný do 
Guinnessovej knihy rekordov ako 
najvyšší hráč NHL (207 cm), s rých-
losťou 108,8 míle za hodinu máte 
najtvrdšiu strelu v histórii kanad-
sko-americkej NHL. Dokáže aj taký 
hráč ako vy občas vymäknúť? 
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Rodina je pre mňa najdôležitejšia 
v živote. Hokej, hoci ho tiež 
milujem a hrám rád, je síce 
dôležitou súčasťou môjho života, 
ale len dočasnou. 



osobnosť

48  HVIEZDY CIEST   03/2013

Keď som v práci – či už ide o taktic-

kú prípravu na zápas, tréning alebo sa-

motný zápas – tu všade ide o biznis. Mu-

síte si na 100 % plniť svoje povinnosti a 

úlohu. Bez rozdielu či ste kapitán, alebo 

hráč. Ste profesionál a ako taký v danú 

chvíľu reprezentujete seba, svoj klub či 

krajinu najviac, ako to len ide. Rozho-

dujete striktne, sústredene. Keď ste na-

vyše kapitánom, pribudne k tomu ešte 

väčšia zodpovednosť a zvýšená miera ko-

munikácie so spoluhráčmi, s trénerom. 

V momente, ako som mimo svojej prá-

ce, správam sa aj ja ako normálny človek 

a robím všetko pre to, aby som bol naj-

lepším otcom a manželom. A hoci to nie 

vždy ide, snažím sa o to.

Čo máte na mysli tým, že nie vždy to 
ide?

Viete, sú chvíle, keď sa vám v práci ne-

darí a vtedy sa stáva, že hoci to nechcem, 

pritiahnem to aj domov, vediem s mojou 

manželkou rozhovory o tom, čo a ako 

urobiť, keď sa mi nedarí. Ale napriek 

tomu sa to snažím čo najviac eliminovať 

a všetok svoj voľný čas tráviť s dcérkou 

a manželkou.

Takže máme pravdu, keď povieme, 
že obrovského Zdena Cháru dokáže 
„položiť na lopatky“ štvorročná El-
liz Victoria?

Aj ja mám svoje emócie a priznávam, 

že chvíle, keď sa hrám s dcérkou, ma do-

kážu úplne dostať. Nehanbím sa za to. 

Práve vo chvíľach, keď sa s ňou hrám, 

snažím sa jej čo najviac oddať, dať jej 

čo najviac svojej lásky a citu (neopísateľ-

ný výraz rozjasnených očí – pozn. red.). 

Všetky tie vzácne chvíle, keď necestujem 

a nie som v práci, sú teda venované len 

mojej dcérke a manželke.

Pred štyrmi rokmi sa vám s man-
želkou narodila dcérka Elliz Victo-
ria. O dva roky nato ste získali svoj 
prvý Stanley cup. Tohtoročný ste 
mali na dosah, no vo fi nále ho získa-
lo Chicago. Neuvažovali ste nad tým, 
že tomu, aby ste sa opäť mohli do-
tknúť šalátovej misy lorda Stanley-
ho, by mal predchádzať príchod váš-
ho druhého potomka na svet?  

Tak nad týmto presne som nerozmýš-

ľal, ale priznávam, že príchod druhého 

potomka by ma len potešil a verím, že 

to aj vyjde. S manželkou Tatianou chce-

me, aby mala naša dcérka aj ďalšieho sú-

rodenca, pretože rodina a deti sú tým 

najkrajším, čo môžete v živote mať. Ne-

hľadiac na starosti, ktoré s tým prichádza-

jú. Rodina a deti sú nielen zdravou moti-

váciou, ale znamenajú aj stabilitu. Keď sa 

zamýšľam nad tým, čo pre mňa manželka 

s dcérkou robia, ako sa obetujú, kým som 

v práci, ako sa mi venujú, keď som zra-

nený, keď sa mi nedarí, či keď sme spo-

lu, prichádzam na to, že moje úspechy 

a víťazstvá sú v prvom rade ich úspech-

mi. Bez nich, bez ich lásky a podpory by 

neboli. Viete, v hokeji sa dajú dosaho-

vať úspechy, ale tie sa nikdy nevyrovnajú 

tomu, ak ste úspešný otec a manžel. Áno, 

chceme mať s manželkou ďalšie deti. Pre-

tože deťom a rodine sa nevyrovná žiadna 

trofej či víťazstvo na svete.

V NHL a aj slovenskej reprezentácii ste 
prirodzeným lídrom, s kapitánskym 
céčkom na drese. Kto však nosí céčko 
u vás doma, vy alebo manželka?

Asi obaja. Vieme sa dobre dopĺňať. 

V lete rozhoduje o mnohých veciach Tatia-

na. Ja robím rozhodnutia skôr počas hoke-

jovej sezóny a aj preto som rád, keď sa ich 

mimo nej zhostí manželka. Je to o vzájom-

nom rešpekte – nie o tom, kto má „na dre-

se“ céčko... 

Celý text na eSTAR

Koľko rečí Zdeno ovláda a kto je jeho hokejovým vzorom? Aké sú jeho zlozvyky, aké má ešte 
ciele a čo bude robiť po skončení hokejovej kariéry? Ako vychádzal počas sezóny s legendár-
nym Jaromírom Jágrom v Bostone? Bolo preňho ľahšie sa dostať na vrchol, ako sa tam teraz 
udržať?  Prečo máme čoraz menej talentov hrajúcich napr. v NHL? To a aj ostatné ďalšie zaují-

mavé informácie sa dočítate v plnej - neskrátenej - verzii rozhovoru na www.estar.sk.
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Chrám sv. archanjela Michala 
v Ladomírovej - pamiatka UNESCO

Drevené sakrálne 
skvosty 2. časť

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné a historické 
zákutia. Na miesta, ktoré je potrebné aspoň raz uzrieť na vlastné oči, miesta, 
ktorých sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu kontaktu na sebe 
pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu, ktorá sa v nich skrýva už stáročia. 

Slovensko môže byť pyšné na viaceré historické cennosti. Právom k nim patrí aj 
drevená sakrálna architektúra... Text: Peter Škorňa / Foto: Marcel Tribus a Peter Škorňa



V 
uplynulej časti sme as-

poň v krátkosti priblížili 

cerkvi v okolí Bardejova, 

ako aj drevený gotický 

rímskokatolícky Kostol 

sv. Františka z Asissi v Hervatove, kto-

rý je zapísaný aj v zozname UNESCO. 

Tentoraz sa presunieme o čosi východ-

nejšie – do okresu Svidník.

NA VÝCHOD OD RAJA...
Samotné mesto Svidník je charak-

teristické viacerými zaujímavosťami – 

je to mestečko, z ktorého na každom 

kroku dýcha duch minulosti a najmä 

Karpatsko-duklianskej operácie. Tú 

pripomína monumentálny mramoro-

vý pamätník na počesť osloboditeľov - 

bratskej Červenej armády, či bronzová 

socha od Jána Kulicha, ktorá v ma-

jestátnej póze zobrazuje veliteľa 1. čes-

koslovenského armádneho zboru ar-

mádneho generála Ludvíka Svobodu 

s kyticou kvetov, ktorý svoj pohľad „za-

cielil v ústrety budúcnosti“. 

Svidnícky okres je lokalitou s počet-

ne zastúpenou ukrajinskou a rusínskou 

národnosťou, čo sa v konečnom dô-

sledku odzrkadlilo aj v pomerne veľ-

kom zastúpení drevených sakrálnych 

stavieb na tomto území. Prvá z nich 

má svoje zastúpenie priamo vo Svidní-

ku – Národopisná expozícia v prírode. 

Tu priamo v skanzene na návrší sa ma-

jestátne týči gréckokatolícky drevený 

fi liálny Chrám svätej Paraskevy z roku 

1763, ktorý bol do skanzenu prenese-

ný z Novej Polianky. Mimochodom – 

samotný areál skanzenu je taký maleb-

ný, že po prehliadke cerkvi, v ktorej sa 

aj dnes slúžia bohoslužby, si nemôže-

te nechať ujsť prehliadku jednotlivých 

originálnych stavieb a exponátov za-

šlých čias.

LADOMÍROVÁ 
Len niečo cez deväť kilometrov smerom 

na severozápad sa zo Svidníka dostáva-

me do obce Ladomírová. Tu sa nachádza 

aj gréckokatolícky Chrám sv. archanje-

la Michala z roku 1742. Uvedená cerkev 

je prvou z dvoch v okrese Svidník, zapísa-

ných do zoznamu UNESCO. Jej zvlášt-

nosťou je aj to, že táto zrubová stavba 

- členená podľa ritu do troch významo-

vých priestorov, zhora chránená dreve-

ným šindľom - bola pôvodne postave-

ná bez jediného klinca. Veľmi cenný je 

jej ikonostas s päťradovou architektú-

rou a ikonami rozmiestnenými na pia-

tich poschodiach, vyrobený v polovici 

18. storočia.  

PRAVOSLÁVNI
Po krátkom zdržaní sa pokračuje-

me cestou z Ladomírovej ďalej na se-

ver cez obec Korejovce, v ktorej je 

postavený drevený Chrám ochrany 
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Chrám sv. Mikuláša v Bodružali 
– pamiatka UNESCO
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Bohorodičky z roku 1761, až sa na-

koniec v priebehu štvrťhodiny zasta-

víme v obci Medvedie. Tu je postave-

ný jediný drevený pravoslávny chrám 

v okrese Svidník - Chrám sv. Veľ-

komučeníka Dimitrija Solúnskeho 

z roku 1903. Je čiastočne omietnutý 

a postavený na kamennej podmurov-

ke. Okrem tohto chrámu sú v Barde-

jovskom okrese ešte dva pravosláv-

ne drevené chrámy (v obciach Hutka 

a Varadka, ktoré boli pôvodne gréc-

kokatolícke, ale v roku 2000 boli pre-

vedené do vlastníctva pravoslávnej 

cirkvi) a jeden v Sninskom okrese – 

v obci Ruský Potok).

VŠADE SAMÉ CERKVI
V blízkosti Ladomírovej v okruhu 

približne pätnástich kilometrov sa na-

chádzajú ďalšie drevené cerkvi – v Še-

metkovciach Chrám sv. archanjela Mi-

chala z roku 1752, na návrší malebne 

pôsobiaci Chrám svätého Bazila Veľké-

ho z roku 1730 v obci Krajné Čierno, či 

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodič-

ky v Hunkovciach z 18. storočia. Tesne 

v blízkosti štátnych hraníc s Poľskom 

a Pamätníka Česko-Slovenského ar-

mádneho zboru na Dukle sa v obci Vyš-

ný Komárnik nachádza jeden z novších 

chrámov - Chrám svätých Kozmu a Da-

miána z roku 1924. A nielen to - len 

pár stoviek metrov nižšie, v susednej 

obci Nižný Komárnik, sa na návrší nad 

obcou vypína vizuálne veľmi pekný 

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky 

z roku 1938. Jeho zaujímavosťou nie je 

len jeho farebnosť či vstup a okná, ale aj 

to, že bol ako jediný slovenský grécko-

katolícky chrám postavený v zrubovom 

štýle - pod dohľadom architekta.

BODRUŽAL & SPOL.
Z Nižného Komárnika sa vraciame 

späť. V Krajnej Poľane neodbočíme 

vpravo – na Svidník, ale volantom to-

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky 
v Nižnom Komárniku

Chrám svätého Bazila Veľkého
z roku 1730 v obci Krajné Čierno
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číme vľavo. Po necelých troch kilomet-

roch jazdy sa zastavujeme pri druhej 

cerkvi Svidníckeho okresu, zapísanej 

do zoznamu UNESCO - Chráme sv. 

Mikuláša v Bodružali. Postavený bol 

v roku 1658, a tak je jedným z najstar-

ších drevených chrámov na Slovensku. 

Zaujímavý je aj jeho ikonostas, ktorý 

je ako jediný maľovaný z oboch strán. 

V jeho pomerne tesnej blízkosti sa na-

chádzajú ďalšie dve drevené cerkvi - 

Chrám sv. archanjela Michala v malič-

kej obci Príkra, postavený v roku 1777, 

a v obci Miroľa o niečo starší Chrám 

Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 

1770. Tridsať kilometrov smerom na 

juhozápad – cestou späť do Svidníka 

je v obci Potoky postavený posledný 

z drevených kostolíkov tohto regiónu - 

Chrám svätej Paraskevy z roku 1773.

CESTA NA ZÁPAD
Kedysi mi môj známy z Košíc pove-

dal, že od nich vedie cesta len jedným 

smerom – na západ. Logicky berúc 

túto nezvratnú premisu do úvahy, sa 

postupne z Potokov vraciame späť - na 

cestu spájajúcu Svidník so Stropkovom 

a cez obce Rakovčík, Šarišský Štiavnik, 

Radomu, Okrúhle, Giraltovce, Chme-

ľov, popri Kapušianskom hrade, a Ka-

pušany sa dostávame v priebehu hodi-

ny a štvrť pokojnou jazdou do Prešova. 

Z neho cez Poprad a Dobšinú až do 

Rožňavy, ďalej juhom cez Tornaľu, Ri-

mavskú Sobotu a Lučenec, Podpoľanie 

a Zvolen, Nitru až do Bratislavy. Celú 

túto pomerne úmornú trasu testujeme, 

správanie sa nášho Céčka v zákrutách, 

na rovine, na rovnom, ale aj neuprave-

nom a rozbitom povrchu (viac o samot-

nom teste na inom mieste). 

PROTI PRÚDU
A hoci absolvujeme niekoľkohodino-

vú cestu do Bratislavy - ako ekonomický 

rast Slovenska a strednej vrstvy - sa vo 

vlečúcich kolónach (po cestách väčšinou 

pripomínajúcich trenažér offroadovej 

jazdy) osobných a nákladných vozidiel 

smerujúcich z východu na západ, už te-

raz sa tešíme, ako sa opäť – na počudo-

vanie viacerých naturalizovaných Brati-

slavčanov - vyberieme „proti prúdu“ na 

východ, pozrieť si tretiu oblasť výskytu 

drevených kostolíkov v okolí miest Sni-

na a Humenné... 

Viete že...
 Kostol, resp. chrám sa u gréckokatolíkov 

a pravoslávnych veriacich označuje ako 
cerkev, resp. cerkov alebo cerkva. Je zvy-

čajne orientovaná smerom na východ a je 

na nej umiestnený trojramenný kríž. 

 Rozdiel medzi gréckokatolíckym a pra-

voslávnym krížom je ten, že gréckokatolíc-

ky má tri ramená vodorovné, pravoslávny 

má spodné rameno šikmé.

 Každá cerkva má tri hlavné časti: pred-

sieň, loď a svätyňu, pričom pôdorysy 

cerkví sa stavajú aj do pôdorysu gréckeho 

kríža a je pre ňu charakteristická tiež trojica 

smerom na západ sa zvyšujúcich veží.

 V cerkvách sa nenachádza oltár (ako 

u katolíkov) ale ikonostas – čo je vlast-

ne drevená stena s maľovanými obraz-

mi (ikonami), oddeľujúca oltár od ostat-

nej časti chrámu. Ikony sú umiestnené 

v presnom poradí, ich počet a kompozícia 

sú vopred dané.

Chrám svätej 
Paraskevy – Skanzen Svidník

perly slovenska 2.indd   53perly slovenska 2.indd   53 25. 9. 2013   16:26:0425. 9. 2013   16:26:04



1.  Trasa Bratislava – Svidník
http://goo.gl/maps/4Ga1X

 
2.  Trasa – kostolíky v okrese Svidník

http://goo.gl/maps/d21Vg
 

3.  Trasa Potoky - Bratislava
http://goo.gl/maps/QMs4K
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T
omu sme prispôsobili aj ces-

tu z Bratislavy do Svidní-

ka. Kým jej prvá časť viedla 

po diaľnici (Bratislava – Tr-

nava) a R1 (Trnava – Nit-

ra – Banská Bystrica), zvyšok viedol cestou 

1. triedy cez Mýto pod Ďumbierom, hor-

ský priechod Čertovica, Hybe - až do Po-

pradu. Prvá etapa, dlhá 340 km, nám trva-

la 3,40 hod. čistej jazdy. Na druhý deň sme 

prešli 140 km (cesta trvala presné 2 hod.), 

z Popradu cez Kežmarok, Starú Ľubovňu, 

Bardejov až do Svidníka. Spiatočnú cestu 

sme zvolili tiež ako kombináciu ciest 1. trie-

dy, rýchlostnej cesty a horských serpentín, 

pričom jej trasa trvala 6,5 hod. jazdy čisté-

ho času. V rámci nich sme absolvovali 550 

km. Z okolia Svidníka sme sa cez Kapuša-

ny, Prešov, Poprad, Vernár, Dobšinú, Rož-

ňavu, Lučenec a Zvolen dostali až do Bra-

tislavy.

PEVNÁ STOPA NA CESTE
 MINIMÁLNA SPOTREBA

Vďaka komfortnému podvozku zvláda-

lo Céčko bez akýchkoľvek prob-

lémov aj ostrejšie prejazdy 

zákrut, pevnú stopu si udr-

žiavalo tak pri prejazde 

horského priechodu 

Čertovica, ako aj pri prejazde trasy Ver-

nár – Stratená – Dobšiná. Vzniknuté mier-

ne zvýšenie spotreby sme znížili na rovina-

tých úsekoch ciest južného Slovenska a R1 

a diaľničných úsekoch. Práve na nich sme 

popustili vozidlu uzdy a plynulou jazdou 

ho nechali predviesť sa v maximálnej povo-

lenej rýchlosti. Aj napriek tomu, že sme pri 

jazde nedávali dôraz na spotrebu, sme na-

koniec po príjazde do Bratislavy zistili, že 

C 180 CDI dosiahlo veľmi príjemné hod-

noty priemernej spotreby na hranici 5,6 - 

5,7 l/100 km. Tým sme dosiahli maximál-

nu hnaciu silu, pokojný chod a zároveň 

nízku spotrebu paliva.

OTESTOVANÉ OPIERKY
Hoci sme to nemali v pláne, pri testovaní 

prišli na rad aj samotné bezpečnostné sys-

témy. Počas testovacej jazdy do nás zozadu 

vrazil na rovinatom úseku vodič, ktorý 

neprispôsobil rýchlosť svojho vozidla 

situácii. A hoci nešlo o nejaký nad-

merný náraz (odniesol 

si ho len zadný blat-

ník s parkova-

cími sen-

zormi), v momente nárazu sa aktivovali 

opierky hlavy NECK-PRO, ktoré tak v oka-

mihu sekundy znížili riziko poranenia krč-

nej chrbtice a umožnili skoršie podopretie 

hlavy a odbremenenie chrbtice. Po ich akti-

vácii sme ich bez problémov znova manu-

álne zasunuli do východiskovej polohy.

VÝNIMOČNÉ BENEFITY 
Nielen nízka spotreba, komfortné rieše-

nie interiéru a dobra hnacia sila, robí z trie-

dy C 180 CDI atraktívne vozidlo. Patria 

jej aj výnimočné benefi ty, akými sú bez-

platný 6-ročný servis a dvojročná záruka 

s možnosťou jej predĺženia až o ďalších 

48 mesiacov, či trojročné povinné zmluv-

né a aj havarijné poistenie v cene vo-

zidla, ako v poslednom rade aj bezplatná 

záruka mobility.  

Maximum ,,muziky“ 
za minimum peňazí

VÝSLEDOK TESTOVANIA VOZIDLA MERCEDES-BENZ C 180 CDI

Napriek skutočnosti, že trieda C 180 CDI 
nie je tohtoročnou novinkou, rozhodli sme 
sa, že ju „prevetráme“ na poriadne dlhej 
a kombinovanej ceste.  Text a foto: Peter Škorňa
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1.  Trasa Bratislava – Svidník
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B
oom ich odbytu by mohlo vy-

volať už v roku 2014 očakáva-

né otvorenie pre ne doposiaľ 

prakticky uzavretého čínske-

ho trhu. Ako dôkaz, že prá-

ve v súčasnosti nastáva obdobie, ktoré robí 

z historických vozidiel zaujímavú investí-

ciu, by mohla poslúžiť aj cena jeden mi-

lión eur, za ktorú sa predal Mercedes-Benz 

300 SL kupé na tohtoročnej výstave klasic-

kých modelov Techno Classica v nemec-

kom Essene. 

Priaznivé výhľady podporuje i analý-

za reálnych predajov (u obchodníkov a na 

dražbách) desiatok tisíc najhodnotenej-

ších klasických veteránov všetkých zna-

čiek, s ktorou zostavuje organizácia His-

toric Automobile Group 

International (HAGI) ich 

cenové indexy. 

Podľa HAGI sa od roku 1980 pri tých-

to veteránoch priemerne 27-násobne zvý-

šila cena. Výsledky rešerší HAGI pritom 

nasvedčujú, že sú to práve klasické mode-

ly s hviezdou v znaku, ktorých cena rastie 

najviac. 

Index pre klasické modely Mercedes-

-Benz (Mercedes-Benz Classic Index, 

MBCI) bol predstavený v roku 2012 a sta-

novuje sa analogicky ako indexy cenných 

papierov s tým rozdielom, že podkladom 

sú vysokohodnotné klasické automobily 

Mercedes-Benz. MBCI rástol v júli tohto 

roku o 6,68 bodu (5,05 percenta) na hod-

notu 138,84. Od začiatku roka 2013 za-

znamenal nárast o 24,36 percenta, čo je 

hodnota výrazne nad dlhodobým ročným 

priemerom. 

Medzi klasické modely značky Merce-

des-Benz s najvyšším nárastom hodno-

ty za posledných 10 rokov 

patria: 1. miesto - 

300 SL road-

ster (viac ako 

späťnásobe-

nie hodno-

ty), 2. miesto - 300 SL kupé (viac ako štvor-

násobné hodnoty), 3. miesto - 500/540 K 

špeciálny roadster (takmer štvornásobné 

hodnoty). 

Profesionálne poradenstvo, overova-

nie, sprostredkovanie či kúpu veterá-

nov s hviezdou v tuzemsku zabezpeču-

je Motor-Car Bratislava. To je dôležité 

aj v súvislosti s tým, aby poctiví záujem-

covia nenaleteli špekulantom, podvod-

níkom a falzifi kátorom, ktorých rast zá-

ujmu o historické vozidlá tiež prilákal. 

MBCI spoločnosti HAGI (www.histori-

cautogroup.com) a ďalšie dôležité infor-

mácie o veteránoch zasa zverejňuje maga-

zín Mercedes-Benz Classic. 

Prichádza boom veteránov!
Dá sa počítať s nárastom cien historických vozidiel? Dlhodobo platí, 

že ceny veteránov sa s odstupom rokov zvyšujú i bez ohľadu na (alebo 
práve pre) hospodárske krízy.  Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

čiek, s ktorou zostavuje organizácia His-

toric Automobile Group 

International (HAGI) ich 

cenové indexy.y  

8 bodu (5,05 percenta) na hod-

84. Od začiatku roka 2013 za-

nárast o 24,36 percenta, čo je 

výrazne nad dlhodobým ročným 

m. 

klasické modely značky Merce-

s najvyšším nárastom hodno-

edných 10 rokov 

miesto -

ad-

ako 

e-

-

cautogroup.com) a ďalšie dôležité infor-

mácie o veteránoch zasa zverejňuje maga-

zín Mercedes-Benz Classic. 
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2.časť



N
apriek  tomu, že Sloven-

sko nepatrí na prvý po-

hľad medzi „vychytené“ 

vinárske oblasti, sloven-

ské vína dokážu porážať 

svoju konkurenciu z Francúzska, Ta-

lianska či Španielska na relevantných 

súťažiach. Milan Pavelka názoru o ma-

lej „vychytenosti“ oponuje: „Tradícia 

spracovávania hrozna je na území na-

šej krajiny už vyše 2 000 rokov. Áno, 

Slovensko hektárovou rozlohou vino-

hradov nie je možno také významné 

ako iné krajiny a aj preto nikdy nebu-

deme vinárskym lídrom. To však ne-

znamená, že nemáme kvalitu. Skôr na-

opak.  Mnohí vinári sa snažia skĺbiť 

históriu výroby vína s modernou výro-

bou. Nie však za každú cenu - s abso-

lútne moderným štýlom, v rámci kto-

rého sa pridávajú do vína aromatické 

látky. Viete, dobré biele víno nemô-

že byť na konci horké. Môže byť buď 

sladké, alebo kyslé. Suché víno musí 

mať v sebe kyselinky, nie horkosť. Vy-

soko aromatizované vína sú mož-

no populárne, získavajú ocenenia, ale 

majú handicap – ich životnosť. V rám-

ci nej si dokážu zachovať svoju kvali-

tu len v značne obmedzenom čase. Stá-

va sa, že keď si takéto víno otvoríte po 

troch mesiacoch, jeho chuť je iná než 

tá, za akú získal svoje ocenenia...“ Pod-

ľa neho je dôležité na medzinárod-

nom poli obhajovať vína kvalitou na 

úkor produkcie. Ako príklad kvalit-

ného a poctivo dorobeného vína uvá-

dza aj svoj Paves 99, červené barykové 

víno, ktoré namiesto pridávania bary-

kovej štiepky zreje poc-

tivo rok v dubových 

sudoch. Nakoniec, po-

tvrdzuje to aj jeho ži-

votná zásada: „Život je 

príliš krátky na to, aby 

sme pili zlé víno. V tom 

je povedané všetko,“ 

dodáva  Milan Pa-

velka. 

O HRDOSTI 
A JEDNEJ 
CESTE

A keďže je vi-

nár srdcom aj te-

lom, nerozpakuje 

sa kriticky zhodno-

tiť aj situáciu spo-

jenú s propagá-

ciou slovenských 

vín: „Viete, ide 

ma od jedu rozpu-

čiť, keď vidím, ako 

v televízii a rôz-

nych seriáloch – 

a teraz nemám na 

mysli Búrlivé víno 

– či rôznych ku-
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V uplynulej časti sme vás oboznámili so srdcom najväčšej a najvýznamnejšej 
oblasti pestovania hrozna na Slovensku – Malokarpatskej vinohradníckej 
oblasti – Pezinkom a vinárskym „srdciarom“ a predsedom Malokarpatskej 
vínnej cesty – Milanom Pavelkom. V dnešnej časti náš exkurz po tejto 
oblasti dokončíme. Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek a autor
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linárskych programoch naše celeb-

rity a umelci robia bezplatnú re-

klamu dovezeným zahraničným 

vínam nakúpeným v Lidli či Metre. 

Víno, ktoré si tam pred kamera-

mi kúpia a ktoré je deklarované 

ako lacné víno  z Talianska či 

Francúzska, ešte neznamená, 

že je aj kvalitné. Mrzí ma, že 

sa takto robí nepriama rekla-

ma cudzím a nie slovenským 

výrobkom a produktom... 

Žiaľ, na Slovensku je národ-

ná hrdosť aj na naše kvalitné 

slovenské výrobky ešte stále 

mizivá.“ Ako príklad uvádza 

fakt, že už len v susednom Ra-

kúsku si Rakúšan nebude ku-

povať slovenské vína, pretože 

je hrdý na to, že si môže kúpiť 

tie svoje – z oblasti, z ktorej 

pochádza. Má nielen svoju hr-

dosť, ale vie, že tým nepriamo 

podporuje aj región, v ktorom 

žije. Ako poznamenáva Mi-

lan Pavelka: „Nemáme veľa 

toho, čo je typicky našské – 

syry, bryndzu a víno – a ani na 

to nevieme byť dostatočne hrdí. Už 

som spomínal, že som hrdý lokálpat-

riot. Aj to bolo dôvodom, prečo sme 

sa s ďalšími rozhodli tu pod Malý-

mi Karpatmi založiť združenie Ma-

lokarpatská vínna cesta. Dali sme 

si za cieľ spájať ľudí žijúcich 

pod Malými Karpatmi. Ľudí, 

ktorí majú rovnaký osud, ži-

vot, ktorých spája vinohrad-

níctvo, vinárstvo, gastronómia, 

či turizmus  v pomerne veľkej 

oblasti medzi Bratislavou a Tr-

navou. V rámci združenia ro-

bievame viaceré akcie a pod-

ujatia, ako napr. májový Deň 

otvorených pivníc na sv. Urba-

na, septembrový Deň vo vino-

hradoch, či jesenný Deň otvo-

rených pivníc na sv. Martina.“ 

VINOHRADNÍCI 
A VINÁRI REGIÓNU

V rámci Pezinskej vinohrad-

níckej oblasti je mnoho šikov-

ných a úspešných vinohrad-

níkov a vinárov vyrábajúcich 

kvalitné a poctivé vína. Či sú to 

nevieme byť do

m spomínal, že

ot. Aj to bolo dô
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Novinky na cestách 
Vážení priatelia, 

jeseň je už v plnom prúde a ja verím, že je pred nami 

ešte veľa slnečných dní. A ako ich stráviť čo najpríjem-

nejšie? Ideálne za volantom nového Mecedesu. Tu sa 

váš výber možno trochu skomplikuje, keďže naša ponu-

ka osobných vozidiel je aktuálne zrejme najatraktívnej-

šia v histórii značky. Na cestách sa už začína objavovať 

naša vlajková loď S-Class. Onedlho aj vo vyhotove-

ní S 500 4MATIC a S 63 AMG. Pre vyznávačov blízke-

ho kontaktu s prírodou je ideálnym spoločníkom či už 

kráľ komfortu a bezpečnosti medzi SUV, nová trieda 

GL, prípadne veľmi obľúbené a osvedčené modely ML 

a GLK. Tie navyše vo veľmi atraktívnej ponuke s lízin-

gom na tretiny bez navýšenia a o viac ako 75 % zvý-

hodneným balíkom najpopulárnejších výbav. Vyzná-

vači klasického konceptu sedan, ako aj priestoru, ktorý 

ponúka kombi, majú tiež k dispozícii široký výber. Či 

už je to nová trieda E, teraz so zvýhodneným lízingom, 

alebo zakladateľ segmentu 4-dverových kupé, trieda 

CLS, teraz navyše vo vyhotovení Shooting Brake s mimo-

riadnou ponukou vozidiel na priamy odber. Priaznivci 

najpredávanejšieho modelu značky, triedy C, by urči-

te nemali prehliadnuť  mimoriadne atraktívne ponuky 

všetkých vyhotovení. Čoraz populárnejší segment men-

ších áut sa v prípade Mercedesu tiež riadne rozrastá. Veľ-

mi žiadané modely A a B sú aktuálne ponúkané s po-

pulárnym lízingom na tretiny bez navýšenia, v prípade 

triedy B doplneným o možnosť výberu výbavy v hodno-

te 720 eur s DPH v cene auta. Obidva tieto modely, ako 

aj našimi zákazníkmi veľmi obľúbený model CLA, budú 

onedlho, už na jar 2014, doplnené o atraktívne SUV trie-

dy GLA. Verím, že každý z vás si z našej širokej ponuky do-

káže vybrať to „svoje“. A výber srdcom určite podporia aj 

racionálne argumenty vo forme v cene vozidla ponúka-

ného 6-ročného servisu (do 160 000 km), 3-ročného po-

istenia KASKO aj PZP, ako aj širokej siete kvalifi kovaných 

servisov značky Mercedes-Benz. Takže voľte dobre a veľa 

bezpečných a šťastných kilometrov. 

Robert Hatala, 

vedúci predaja osobných vozidiel

ných kilometrov. 

bných vozidiel
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Pezinčania - vinohradníci a vinári Mi-

lan Pavelka a jeho Vinohradníctvo Pa-

velka a syn, Milan Skovajsa a jeho Vi-

nohradníctvo a vinárstvo Skovajsa, 

Ľudovít Žofi ak a jeho Víno Ludvik, vi-

nárstvo Petra Matyšáka a jeho Víno 

Matyšák,  Peter Rajnic a jeho Víno 

Rajnic, Ján Hacaj a jeho Vinárstvo Ha-

caj, Bohumil Dubovský a Miloš Gran-

čič  a ich Vinárstvo Dubovský – Gran-

čič zo Svätého Jura, Michal Sadloň 

z Limbachu a jeho Vinárstvo Sadloň, 

Peter Chowaniec a Juraj Krajčírovič 

a ich Vínne pivnice Svätý Jur, Vino-

hradnícko-vinárske družstvo podielni-

kov KARPATY z Pezinka - Grinavy, 

alebo Limbašské vinohradnícke druž-

stvo.  K obľúbeným značkám patrí aj 

Janoušek spoločníkov Romana Janou- 

šeka a Mária Poláka, či Víno Hugo od 

Ignáca Černaya z Chorvátskeho Gro-

bu. Samozrejme, že v okolí Pezinka 

pod Malými Karpatmi je ešte mnoho 

ďalších poctivých a úspešných vino-

hradníkov a vinárov, vďaka ktorým  sú 

malokarpatské biele vína ako Rizling 

vlašský, ktorý má sviežu korenistú chuť 

s typickými kyselinami, príjemne zla-

tožltú farbu s iskrou slnka, Rizling rýn-

sky – svieže víno výraznej chuti s prí-

jemnými kyselinami, Veltlínske zelené 

s medovinovou až horko-mandľovou 

chuťou, plné chutí a jemnej vône – Sil-

vánske zelené, či Iršay Oliver, jemne 

aromatické víno s muškátovou chuťou, 

ale aj červené ako Svätovavrinecké 

s jeho neodmysliteľnou ovocnou vôňou 

a harmonickou chuťou, či Frankovka 

modrá s pre ňu charakteristickým bu-

ketom po zrelom ovocí a jemnou dubo-

vo-škoricovou vôňou – obľúbené a vy-

soko hodnotené nielen na Slovensku, 

ale aj v zahraničí. 

KONTAKTY
www.pavelkavino.sk

www.vinoludvik.sk

www.vinoskovajsa.sk

www.vinomatysak.sk

www.hacaj.sk

www.vinarstvosadlon.sk

www.vinorajnic.sk

www.vvdpkarpaty.sk

www.lvdlimbach.sk

www.mvc.sk
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V 
roku 2010 sa v zná-

mom banskom mes-

te podarilo vzkriesiť aj 

jeho pivovarnícku his-

tóriu. V stredoveku tu 

totiž bolo až deväť pivovarov, takže 

keď tu otvorili Pivovar ERB, podarilo 

sa urobiť oveľa viac, ako „len“ zrekon-

štruovať národnú kultúrnu pamiat-

ku na Novozámockej ulici. Budove zo 

16. storočia dala dnešnú podobu ro-

dina Eduarda Radu (ERB je skratkou 

slov Eduard Rada Breweries), kto-

rý je v pivovarníctve doma už dve de-

saťročia. V Banskej Štiavnici však vy-

tvoril pivovar úplne iného levelu: „Za 
najlepšie ležiaky na svete sa považu-
jú české a slovenské. A ležiaky ERB 
radia najmä českí znalci medzi abso-
lútnu špičku v Česku aj na Slovensku. 
My sme sa rozhodli variť pivo - bez 
ohľadu na to, čo to stojí - z najkvalit-
nejších surovín a na najkvalitnejšej 
technológii,“ hovorí Eduard Rada. 

Dielo majstrov z nemeckej fi rmy 

Kaspar Schulz, ktorá medzi výrob-

cami technológií pre malé pivova-

ry nemá konkurenciu, vystavujú na 

obdiv na prízemí budovy Pivovaru 

ERB za presklenými dverami. Vašu 

pozornosť však zaujme aj mimoriad-

na čistota, na ktorú sú tu až úzkost-

livo citliví. „Keby sa do piva dostala 
akákoľvek mikrobiologická nečisto-
ta, bolo by zle. Darmo, že je uzavre-
té v nádobách, vzduchom sa prene-
sie čokoľvek kamkoľvek,“ vysvetľuje 

sládek Andrej Gašpar. Ďalšia časť 

technológie sa leskne na poschodí, 

v reštaurácii Pivovaru ERB. Dve ob-

rovské medené varne sú umiestne-

né tak, aby vás „hypnotizovali“, kam-

koľvek si sadnete. „Práve tu sa začína 
varný proces. V hornej časti techno-
lógie, ktorá je v reštaurácii, sa uva-
rí mladina a v dolnej časti, ktorú vidí-
te na prízemí cez sklo, z nej kvasnice 
urobia pivo,“ približuje Andrej Gaš-

Skutočné pivo smie obsahovať len štyri 
zložky: slad, chmeľ, kvasnice a vodu. 
Čokoľvek navyše sa považuje za hriech 
v každom dobrom pivovare. Jeden 
z takých, ktoré sa rozhodli vrátiť pivu dobré 
meno, nájdete v Banskej Štiavnici.

ERB 
poctivého
piva
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par. A ak si svoju návštevu naplánuje-

te tak, aby sa práve varilo pivo, bude 

váš zážitok bohatší o nezameniteľnú 

vôňu, ktorú milujú najmä pivní fajn-

šmekri. Aj tí najnáročnejší spomedzi 

nich si tu prídu na svoje. 

Pivo, ktoré ERB vyrába, je maj-

strovskou kombináciou tých najlep-

ších druhov sladu a chmeľu zo Slo-

venska, Česka a Nemecka, vody zo 

Štiavnických vrchov, kvasníc a - hoci 

to vyznieva pateticky, ale je to tak 

- priam až materinskej starostlivos-

ti. „My nevaríme pivo, ktorému stačí 
osem dní na to, aby opustilo pivovar. 
My varíme poctivé pivo, ktoré dozrie-
va tri až päť týždňov,“ zdôrazňuje 

majiteľ pivovaru Eduard Rada. ERB 

Svetlý ležiak 12% a 10%, ERB Tmavý 

špeciál 13%, ERB Weizen 12% či ex-

travagantný ERB Rauchbier, alebo ak 

chcete Údený ležiak, si v reštaurácii 

pivovaru môžete vychutnať v sprievo-

de vhodných gurmánskych lahôdok. 

Asi je zbytočné poznamenávať, že po-

kušeniu vyskúšať všetky kombinácie 

odoláte len veľmi ťažko. A tak sa väč-

šina hostí vracia do rodného domu 

piva ERB pri každej návšteve Banskej 

Štiavnice. A to aj napriek tomu, že 

ERB si môžete objednať aj v približne 

tridsiatke TOP hotelov a reštaurácií 

na celom Slovensku. Lebo, ako hovorí 

Eduard Rada: „My varíme také pivo, 
aby ho mohli postaviť na stôl v najlep-
šom hoteli. Takže nielen aby dobre 
chutilo, ale aj dobre vyzeralo. Na tom 
je postavená celá fi lozofi a.“ 

„My nevaríme pivo, 
ktorému stačí osem 
dní na to, aby opustilo 
pivovar. My varíme 
poctivé pivo, ktoré 
dozrieva tri až päť 
týždňov,“ Eduard Rada  
- majiteľ pivovaru ERB.

Interiér reštaurácie Pivovaru ERB

Sládek Andrej GašparBudova Pivovaru ERB v Banskej Štiavnici

Eduard Rada, majiteľ Pivovaru ERB
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N
ajmä dámy si takmer den-

ne kladú niektoré z tých-

to otázok. Žiaľ, výsledky 

často neprichádzajú alebo 

inak, zázračná pilulka stá-

le nie je dokonalá. Chudnutie je skrátka 

fenoménom dneška. Aj v tejto súvislosti 

sme položili pár otázok špičkovému osob-

nému trénerovi a výživovému poradco-

vi Martinovi Roháčkovi z Espria Health 

Clubu v Bratislave.

V čom spočívajú hlavné príčiny stavu, 
že ľudia nechudnú?

Téma chudnutie je nevyčerpateľná 

a nekonečná. Treba sa však pozrieť na to, 

či je optimálne, aby všetci do jedného len 

chudli. Určite je lepšie sa zamerať na pri-

meranú úpravu svojej telesnej hmotnosti, 

redukciu podkožného tuku, zväčšenie sva-

lovej hmoty, a zrazu to pôjde! 

Vyzerá to ako typický učebnicový prí-
klad niečoho, čo je veľmi jednoduché, 
ale určite nie ľahké. V čom je teda ten 
problém?

Veľkému percentu ľudí sa nedarí re-

alizovať svoje túžby tak ľahko, ako by si 

predstavovali. Všeobecne narážame u na-

šich klientov na 3 hlavné problémy, prečo 

nechudnú, i keď sa snažia podľa nich viac 

než ostatní.

Prvým problémom je, že okolo nás je 

príliš veľa informácií v oblasti stravova-

nia, na internete je halda časopiseckých 

a knižných jedálnych lístkov, doplnkov 

výživy a iných prípravkov. Človek tápe, 

stráca sa v tom a nevie, čo si má vybrať 

a čo od toho má očakávať. Stále skúša bez 

efektu či v horšom prípade s nežiaducim 

jojo efektom. Nemá správne stanovený re-

álny cieľ, žiadny vhodný postup či dobrý 

plán a aj preto ho väčšinou vždy na konci 

čaká logicky len sklamanie. Zhodiť 10 ki-

logramov každý týždeň je nezmysel. Žiaľ, 

mnohí si myslia, že to je to, čo chcú…

Čiže dôležité je stanoviť si reálny cieľ, 

Mám príliš veľký zadok. Mám silné stehná. Už takmer 
nič nejem, bolí ma hlava a stále to nie je ono! 
Nezmestím sa do sukne či šiat z minulého roka! 
Text: Jaroslav Šišolák, Espria Health Club Bratislava / Foto: INT, www.marina.gg, ESPRIA Health Club s.r.o.

Prečo nemôžem 
schudnúť???
M

T
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ktorý sa dá v rozumnom čase dosiah-
nuť a postaviť k nemu kvalitný plán 
alebo postup je prvým bodom. Asi 
najlepšie pod vedením skúseného 
trénera či poradcu. Čo ďalej?

Na druhom mieste je určite psychika 

človeka. Tá je na dosiahnutie vytúžené-

ho cieľa to najdôležitejšie, čo človek má, 

s čím dokáže ovplyvňovať  svoje smerova-

nie. Ako hovorí klasik: „Keď nejde o ži-

vot, ide o…“ Obrovské množstvo ľudí 

neustále sleduje, čo je, a na konci dňa roz-

mýšľa nad tým, či kalorický príjem bol 

dostatočne nízky a kalorický výdaj do-

statočne vysoký. A pokiaľ sa „náhodou“ 

v ten deň stalo, že neboli vôbec cvičiť, za-

čnú si to vyčítať a ešte sa im o tom aj sní-

va! Je to tak? Odľahčite svoju myseľ a ono 

sa to rozbehne!

Takže máme cieľ, plán a správne na-
stavenú psychiku. Čo je najčastejším 
posledným hlavným problémom?

Tretím problémom je nízkokalorické 

stravovanie dám a slečien za každú cenu. 

Áno, čítate správne, nejesť neznamená 

chudnúť! V najlepšom prípade si dajú na 

raňajky jogurt, potom na obed zelenino-

vý šalátik s kuracím mäskom, na večeru 

príde nejaká zelenina so syrom a medzi-

tým malý kúsok ovocia. K tomu chodia 

do práce na 8 či viac hodín, vozia deti 

na krúžky, nesmú zabudnúť na manže-

la a ešte sa snažia športovať. No tak na ta-

komto jedálničku by nedokázalo fungovať 

ani 5-ročné dieťa. Telo kričí: mám dosť, si 

vyčerpaná! Nemáte ani chuť, ani energiu 

nielen na šport. Na rozumovej úrovni tie 

hlasy potlačíte a vydržíte ešte zopár dní či 

týždňov. Lenže nakoniec keď sa ráno ide-

te odvážiť a zbadáte na váhe, že máte ešte 

o kilečko či dve navyše, okamžite vás to 

položí. Spolu s nízkokalorickým stravova-

ním dochádza totiž k spomaleniu meta-

bolizmu. Mnohé ženy majú pocit, že pri-

berajú aj z vody. Problém je, spomalený 

metabolizmus netrávi tak ako kedysi. 

Výsledkom je podľa všetkého...
To, že telo je také vyčerpané z toho, že 

nedostáva potrebnú dennú dávku výživy, 

že si už robí zásoby, aby prežilo. Takže si 

z toho minima, čo dostáva, uloží značnú 

časť do tuku, čím sa chráni vlastne pred 

sebazničením. Je to prirodzený ochranný 

mechanizmus. Inak to totiž nemohlo do-

padnúť… V najhoršom prípade sa opustí-

te a zaradíte pár dní bez stravovacích ob-

medzení a sme opäť na začiatku, ak nie 

ešte nižšie.

Čo na záver? Určite sa na začiatku 
treba poradiť s kvalitným trénerom 
a poradcom a nerobiť pokusy sama 
na sebe. Spolu zvolíte správny reálny 
cieľ, nastavíte plán a primeraný jedál-
ny lístok. A nakoniec sa schuti pôjde-
te najesť a čuduj sa svete, začnete ko-
nečne chudnúť a dobre vyzerať!  

Jesenné novinky 
Vážení priatelia, 

napriek letnému dovolenkovému ob-

dobiu sme nezaháľali, a už od jese-

ne pripravili v segmente ľahkých úžit-

kových vozidiel viaceré zaujímavé 

a atraktívne služby.

V prvom rade by som vašu pozornosť 

sústredil na možnosť predĺženia záruky 

na 4. a 5. rok bez obmedzenia kilomet-

rov. Toto zvýhodnenie prináša ako dô-

kaz najvyššej kvality od 1. septembra 

Mercedes-Benz na vozidlá Sprinter, Vito 

a Viano. Štandardnú trojročnú záruku 

si tak môžete predĺžiť a užívať si služby 

vozidla bez dodatočných nákladov až 

5 rokov! Takto získa nový rozmer nielen 

vaše podnikanie, ale v prípade opätov-

ného predaja získa na vyššej hodnote 

aj vaše jazdené vozidlo. 

Napriek tomu, že je jeseň predo dver-

mi, je potrebné myslieť už aj na zim-

nú sezónu. Pre jej kvalitné prežitie sme 

pre vás pripravili možnosť zaobstara-

nia a získania vozidla Viano s poho-

nom 4Matic aj s automatickou pre-

vodovkou za cenu zadného náhonu. 

Získate tak nielen bezpečnosť a kom-

fort jazdy s náhonom všetkých štyroch 

kolies, ale - čo je dôležitejšie - ušetríte 

až 5 124 € s DPH! 

Pokiaľ vás uvedené akcie zaujali, nevá-

hajte a informujte sa u vášho predajcu 

Mercedes-Benz.

Ján Novotný, 

vedúci predaja malých 

úžitkových vozidiel

ý
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Pokiaľ ste priaznivcom trojcípej hviezdy, je viac ako pravdepodobné, že máte 
vycibrený vkus nielen pre celok, ale aj eleganciu a detail. Rovnako pre dizajn, 
ako aj pre samotný štýl a funkčnosť. A to tak motorového vozidla, ako aj vecí, 
ktoré sú súčasťou vášho každodenného života.   Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

Jesenná kolekcia Mercedes-Benz nielen 

vo vás oživí vášeň pre štýl a dizajn, ale 

prenesie inšpirácie tvorcov prémiových 

vozidiel aj do rukopisu kvalitne spracova-

ného oblečenia a doplnkov, na ktoré boli 

použité len tie najlepšie materiály. 

Také, ktoré sú ideálne napr. na pre-

chádzky farbami hýriacou prírodou. 

A, samozrejme, ako sa na kolekciu Mer-

cedes-Benz patrí, všetky ponúkané pro-

dukty automaticky obsahujú aj samotné 

prémiové logo... 
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PÁNSKY ŠÁL   
B66951400 

92,65 € S DPH

DÁMSKY ŠÁL  
B66951522

150,63 € S DPH

DÁMSKA BUNDA 
B66955178 XS  XL

173,85 € S DPH

PÁNSKA 
BUNDA 
CABRIO 
B66041498 S XXL

347,78 € S DPH

KABELKA 
B66951564

185,44 € S DPH

DÁMSKE 
SLNEČNÉ OKULIARE 
B66951378  

115,85 € S DPH
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esta na ihrisko v Muir-
fi elde však nebola jed-
noduchá...

Aby sa človek vôbec do-

stal na ihrisko, na ktorom 

sa hral British Open, resp. The Open, 

musel sa priamo v Škótsku kvalifi kovať 

do užšieho fi nále ôsmich hráčov. Samo-

zrejme, že sa uvedená kvalifi kácia ne-

hrala na mieste, kde sa hral The Open, 

ale v sobotu 19. júla na PGA Centen-

tary Course, Gleneagles.  Spomedzi 

30 hráčov, víťazov národných a regio-

nálnych turnajov z celého sveta bojujú-

cich v kvalifi kácii o osem postupových 

miest, som skončil nakoniec druhý, len 

bod za víťazom kvalifi kácie. Práve to mi 

umožnilo sa zúčastniť na turnaji Mon-

day After Event, ktorý sa konal deň 

po British Open na tom istom ihrisku 

v Muirfi elde.

Na ňom len pár hodín predtým, ako 

ste naň vyšli vy, dohrali najväčšie 
hviezdy svetového golfu. Aké ste 
mali z neho pocity?

Ihrisko v škótskom Muirfi elde bolo 

fascinujúce už len tým, že deň pred 

nami na ňom hrali najväčšie profesi-

onálne golfové esá. Z druhej  strany 

bolo neskutočne ťažké. Má mimoriad-

ne úzke a suché ferveje, nie však tvr-

dé. Gríny boli extrémne rýchle. Do-

konca aj taký špičkový hráč, ako je 

víťaz minuloročného FedEx Cupu - 

Brandt Snedeker povedal, že na ta-

kýchto jamkoviskách ešte nehral. 

A moje pocity? Hral som v druhom 

fl ajte spolu s hráčom z Číny, Malajzie 

a Bulharska. Pred nami hrala v prvom 

fl ajte len „generalita“ The Open. To 

sa jednoducho nedá opísať slovami. 

To sa musí len zažiť. 

Došlo aj na sľúbené osobné stretnu-
tia s niektorými z hviezd golfu?

Samozrejme. A nie s hocikým, ale 

s nemeckým profi  hráčom European 

Tour Marcelom Siemom a víťazom The 

Open z roku 2010 a fi nalistom Turnaja 

Majstrov z roku 2012 – Juhoafričanom 

Louisom Oosthuizenom.

Vidieť The Open a ešte navyše z VIP 
lóže, musí byť nezabudnuteľný zá-
žitok...

Spolu s manželkou sme prežili nesku-

točné chvíle fantastickej atmosféry naj-

lepšieho svetového golfu. Zároveň sme 

si vyskúšali aj blízke linksové ihriská.  

Hráči svetovej triedy odpaľovali loptič-

ky len pár metrov od nás. Videli sme, 

ako hrá Tiger Woods, Brand Snedeker, 

Phil Mickelson, Lee Westwood, či Hun-

ter Mahan. Počas The Open sme sede-

li na deviatej alebo osemnástej jamke 

na VIP tribúnach v dopadovej zóne, ale 

chodili sme aj po ihrisku. Dokonca tretí 

deň sme s manželkou po ihrisku sprevá-

C

Vďaka úspechu na 
minuloročnom fi nále prestížneho 

golfového turnaja amatérov 
Mercedes Trophy World Final 

v Stuttgarte a získaniu ceny Drive 
to the Major, sa mohol Zvolenčan 
a majiteľ spoločnosti MSJ Group – 

Ing. Marián Vávra tento rok 
zúčastniť ako divák vo VIP 

priestore na jednom zo štyroch 
najstarších profesionálnych 

golfových šampionátov sveta 
– Open Championship (British 

Open) a na druhý deň 
sa kvalifi kovať na osobitný turnaj 

Monday After Event.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

Hráč
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dzali  Phila Mickelsona, neskutočne žo-

viálneho človeka. Moja manželka stála 

pol metra od neho, keď čakal na 17-ke. 

Phil sa jej viackrát pozrel do očí a až po-

tom odpálil. Geniálnu ranu. Je viac ako 

zrejmé, že aj ona má svoj podiel na jeho 

neskoršom celkovom víťazstve... Viete, 

na The Open v Škótsku som defi nitívne 

pochopil, čo vlastne golf je. 

Tak prezraďte, na čo ste prišli - čo 
teda je?

Je to životný štýl, fi lozofi a a nábo-

ženstvo v jednom. Aj preto je bežné, že 

v každej dedine je minimálne jedno, ale 

pomaly bežne aj dve až tri golfové ihris-

ká. Samozrejme, že väčšinou nízkoná-

kladové, ale hlavne, že ich majú. Ľudia 

tam hrajú golf pre radosť. Mladí, ale aj 

starí. Férovo. Bez podvádzania a švin-

dľov. To je pravý golf. Keď sa golf hrá 

a nie keď sa na golf iba hrá. Keď ho hrá-

te so zanietením a láskou a nie taký, pri 

ktorom „pseudohráči“ namiesto život-

nej fi lozofi e a lásky k hre predvádzajú 

svoj golfový vak značky Louis Vuitton 

a ďalšie luxusné a drahé nezmysly. 

Aká bola samotná atmosféra The 
Open?

Neopísateľná. Fascinovala ma najmä 

organizácia a celá logistika, ktorú pre 

nás pripravil Mercedes-Benz. Každý 

z nás, ktorí sme sa prebojovali z Mer-

cedes Trophy World Final v Stuttgar-

te, mal k dispozícii najnovšiu luxusnú 

limuzínu Mercedes-Benz so šoférom. 

Mohli sme ísť, kam sme len chceli. Ne-

zabudnuteľné boli najmä spoločen-

ské stretnutia a rauty, ako napr. ve-

čera na kráľovskej lodi. Silu a prestíž 

značky Mercedes-Benz zvýrazňoval aj 

fakt, že na účely prepravy hostí The 

Open poskytla automobilka až 60 lu-

xusných vozidiel a ďalších asi 40 ako 

predvádzacie vozidlá pre návštevníkov. 

A tiež – bolo len prirodzené, že aj am-

basádori značky mali počas celého tur-

naja k dispozícii „svoje“ vozidlá: Adam 

Scott jazdil na G 63 AMG, Louis Oos-

thuizen na GL 350 a Marcel Siem na 

triede E 63 AMG. 

Golfový ambasádor Mercedes-Benz, víťaz The Open 2010 a fi nalista Turnaja 
Majstrov 2012 – Juhoafričan Louis Oosthuizen (vľavo) na spoločnej fotke 
s víťazom ceny Drive to the Major na Mercedes Trophy World Final 2012 
v Stuttgarte, majiteľom MSJ Group – Ing. Mariánom Vávrom (vpravo)
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Spoločnosť Hewlett-Packard sa rozhodla osloviť zá-

kazníkov, ktorým je sympatický aktuálne moderný 

trend nákupu hybridných zariadení. HP Envy x2 je 

tablet so systémom Windows 8, ku ktorému sa pri-

pája plnohodnotná hardvérová klávesnica s touchpa-

dom. Displej tohto hybridného notebooku má rozlí-

šenie 1 366 × 768 pixelov a uhlopriečku 11,6 palca. 

Tieto parametre sú už samy osebe veľmi dobré, av-

šak prítomnosť technológie IPS a LED podsviete-

nia im pridáva ďalšie body k dobru. Vďaka 

obsiahnutým technológiám je obraz 

mimoriadne čistý, jemný a fa-

rebne stály. Vnútri table-

tu pracuje 2-jadrový pro-

cesor Intel Atom Z2760 

s frekvenciou 1,8 GHz, grafi c-

ká karta Intel HD, pamäť 2 GB LPD-

DR2 a pevný disk SSD s kapacitou 64 GB. 

Prekvapivé je tiež, že váži iba 700 gramov.

Hybridný HP Envy x2

Bang & Olufsen BeoLab 14 je zvuko-

vý systém charakteristický svojím mo-

derným interiérovým dizajnom. Jeho 

jednotlivé reproduktory sú zapracova-

né do kruhovej platformy s hliníkovým 

rámom a vyvýšené sú do dvoch úrovní. 

Zatiaľ čo dva nižšie položené majú za 

úlohu poslucháčovi sprostredkovať mar-

ginálne zvuky, ostatné dva sa starajú 

o reprodukciu prioritných zložiek hud-

by. Morálnu a technickú hodnotu systé-

mu BeoLab 14 okrem brilantnej repro-

dukcie zvuku a hudby zvyšuje aj jeho 

priame využívanie pri postprodukcii fi l-

mu Les Misérables. 

Brilantná 
reprodukcia zvuku 
a hudby 

technika.indd   68technika.indd   68 25. 9. 2013   16:45:2625. 9. 2013   16:45:26



 HVIEZDY CIEST   03/2013 69

Prvé bezdrôtové 
viaczónové hifi  

Či už sa chystáte na pracovné cesty do zahraničia alebo za relaxom po Slovensku, dô-

ležité je dostať sa do správneho cieľa bezpečne a pohodlne. Ideálnzm pomocníkom 

vám v takom prípade bude najsťahovanejšia offl ine navigácia na svete od Sygicu pre za-

riadenia s operačným systémom Android a iOS. Sygic GPS navigácia je založená na 

vysoko kvalitných mapových podkladoch, ktoré sa ukladajú priamo do telefónu. Jej 

výhodou je, že získate jednorazovou investíciou doživotnú licenciu s pravidelnými ak-

tualizáciami mapových dát. Zároveň v Sygic navigácii nájdete aj  rozšírenia s infor-

máciami o viac ako 50 najvyhľadávanejších svetových metropolách od TripAdvisoru 

a Booking.com – aj na neznámom meste kvalitné ubytovanie či reštauráciu bez použi-

tia dát. Sygic GPS navigácia ponúka 3D zobrazenie miest a terénu, softvér a inštrukcie 

v slovenskom jazyku. www.sygic.com

Sygic GPS navigácia 

Text: Erik Striž / Foto: Sygic, Bang & Olufsen, Hewlett-Packard, Dynaudio

Dynaudio Xeo 3 je nová výkonná audiosústava, ku ktorej funkčnosti nepotrebujete žiad-

ne káble, D/A prevodníky či dokonca zosilňovače. Toto kompaktné riešenie sa dokáže 

cez transmitter pripojiť hoci aj k vášmu tabletu alebo smartfónu. Aj keď je na trhu dosta-

tok bezdrôtových audiosystémov, úroveň high-endového hifi  nemá žiadny z nich. Dynau-

dio Xeo je tak zatiaľ jedinečný a podľa odborníkov dokonca prevratný. Policová repro-

sústava Xeo 3 je bezdrôtová, multizónová, multizdrojová, ponúka diaľkové ovládanie, 

impedanciu 4 , rozsah 48 až 22 000 Hz, 2-pásmový bassrefl ex a rozmery 17 x 28 x 24 cm. 

Cena za súpravu štartuje na hranici 1 500 €. Pre ešte náročnejších audiofi lov spoločnosť 

Dynaudio pripravila aj stĺpové reprosústavy XEO 5, ktorých cena sa na slovenskom trhu 

pohybuje na úrovni 2 700 € za súpravu. 
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O
dštartoval ho v roku 1998 

modrý kameň gróf Wit-

telsbach s hmotnosťou 

35,56 karátu, ktorý do-

siahol dovtedy historicky 

najvyššiu aukčnú cenu za diamant - cez 

24 miliónov (24 311 190) amerických do-

lárov. Už o rok ho však výrazne preko-

nal rekordný intenzívne ružový takmer 

25-karátový (24,78) diamant, ktorého 

cena sa vyšplhala na závratných vyše 

46 miliónov (46 158 674) dolárov. 

Historicky najvyššie ceny pritom od-

klepli celosvetovo najväčšie aukčné 

domy Sotheby´s a Christie´s vo svojich 

sieňach za uplynulých päť rokov nielen 

za bezfarebné, ružové, modré či žlté dia-

manty, ale dokonca aj za rubíny, zafí-

ry a smaragdy. Systematický progresív-

ny vývoj ich cien je dôsledkom tiež toho, 

že výnimočne drahé kamene sa objavujú 

čoraz zriedkavejšie.

Do kategórie výnimočných sa začle-

ňujú diamanty a drahokamy spravidla 

v hodnotách nad milión amerických do-

lárov, ktoré tak poskytujú atraktívnu al-

ternatívu pre náročných investorov. 

Predstavujú samostatné investičné port-

fólio, odlišné od klasických investičných 

diamantov, ktoré majú vlastné a špecifi c-

ké investičné pravidlá. 

Zrod najvzácnejších prírodných dra-

hých kameňov - diamantov sa datuje 

do čias vzniku našej planéty pred vyše 

tromi miliardami až 990 miliónmi ro-

kov, za teplôt 1,2 až 1,5 tisíca oC a pri 

tlaku 4,5 až 6 MPa. Odvtedy už v pod-

state žiadne nové diamanty v prírode 

nevznikajú. Ťažba tak ich zásoby ne-

ustále znižuje. 

Progres drahokamov
Počas uplynulých niekoľkých rokov nastal výrazný progres cien 
výnimočných drahokamov. Nielen celkových, ale tiež karátových, teda 
pripadajúcich na danú jednotku hmotnosti karát (ct) rovnajúcu sa 0,2 g.
Text: JUDr. Martin Mikuš, podpredseda Slovenského gemologického inštitútu (SGI) / Foto: archív

Príklady rekordných cien* (v USD) výnimočných drahých kameňov za päť rokov 

*/ Uvedené ceny zverejnil napríklad Americký gemologický inštitút (Gemological Institute of America - GIA) 

založený roku 1931. Gemológia je náuka o drahých kameňoch.

Drahý kameň 
hmotnosť (ct =0,2 g)

Aukčná sieň Rok Rekord celková 
cena

Rekord karátová 
cena - cena za 1 ct

Diamant intenzívne 

ružový  24,78

Sotheby´s    

Ženeva

2010 46 158 674

Diamant ružový 5,00 Christie´s 

Hongkong

2010 2 155 332

Diamant číry 

bezfarebný 76,02

Christie´s 

Ženeva

2012 21 506 914

Diamant číry 

bezfarebný 76,02

Christie´s 

Ženeva

2012 282 545

Diamant modrý (gróf 

Wittelsbach) 35,56

Christie´s 

Londýn

2008 24 311 190

Diamant modrý 10,95 Christie´s New 

York

2010 1 439 497

Diamant žltý 110,03 Sotheby´s 

Ženeva

2011 12 361 558

Diamant žltý 2,62 Christie´s New 

York

2011 367 366

Rubín 6,04 Christie´s 

Hongkong

2012 4 620 000 551 000

Zafír 130,50 Christie´s 

Ženeva

2011 7 122 742   7 122 742

Zafír 14,84 Christie´s 

Hongkong

 2011 145 339

Smaragd (set E. Taylor) 

23,46

Christie´s New 

York

2011 6 578 500 280 000
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D
rahokam, ktorý sa stal 

najznámejším na sve-

te, objavili v roku 1905 

v Južnej Afrike v naj-

väčšej diamantovej bani 

Premier Mine. Pomenovali ho pod-

ľa zakladateľa tejto bane Cullinana. 

V čase nálezu to bol surový klenot-

nícky diamant s najvyššou hmotnos-

ťou 3 025,75 karátu. Holandský brusič 

Asscher z neho v Amsterdame vytvo-

ril spolu 105 kameňov. Prvých deväť 

najväčších z neho vybrúsených kame-

ňov sa stalo súčasťou anglických krá-

ľovských korunovačných klenotov. 

Cullinan I, vsadený do žezla britské-

ho panovníka, je z nich najväčší. Jeho 

hmotnosť je 530 karátov, teda viac než 

100 gramov. V poradí za ním hneď 

druhý je Cullinan II.

Traduje sa, že pri prvom reze, keď 

štiepili surový Cullinan, zlomili nôž. 

Až druhý pokus bol vraj úspešný. Ho-

vorí sa však, že pán Asscher pritom ná-

sledne omdlel. Napriek skúsenostiam 

mal obavy, aby nezničil obrovskú hod-

notu, ktorú mu zverili do rúk. 

Keďže originálne fotografi e najvzác-

nejších drahokamov sú ťažko dostup-

né, aj v prípade zverejnených snímok 

diamantu Cullinan I sme použili repli-

ku z kolekcie Slovenského gemologic-

kého inštitútu (SGI). 

Na svete je niekoľko takýchto kolek-

cií replík. Sú z modifi kovanej kubic-

kej zirkónie, ktorá výborne imituje dia-

mant. Presne zachovávajú proporcie 

originálnych diamantov. Dosiahnuť to 

vôbec nebolo ľahké. Rovnako ako zis-

tiť presné parametre originálov. Na-

príklad aj tých, ktoré sú na anglickom 

kráľovskom žezle. Samotné imitácie 

od nemeckých brusičov tak predstavu-

jú nemalú hodnotu. Oproti pravým ka-

meňom sú však aj tak neporovnateľne 

lacnejšie. Spolu by celá kolekcia, v prí-

pade originálov, mohla odhadom stáť 

dva a pol miliardy eur! 

P
ôsobivé a vzácne mesač-

né kamene citlivo ozvlášt-

ňujú najnovšiu luxusnú 

kolekciu zlatých šperkov 

sdiamantmi , ktoré vám 

prinášajú klenotníctva Briliant. Kolek-

ciu pod názvom Moonstone  pre jeseň 

a zimu 2013, vytvorili dizajnéri v spo-

lupráci so špičkovými klenotníkmi. In-

špirovala ich najmä príroda. Napríklad 

nádherné zlaté listy stromov na jeseň. 

Kolekcia, z ktorej prinášame pár uká-

žok, je k dispozícii nielen pre milovníč-

ky klasického „hrejivého“ žltého zlata, 

ale tiež pre dámy, preferujúce decent-

né „chladivejšie“ zlato biele. Mesačné 

kamene, ktoré ozvláštňujú výnimočné 

šperky, sú unikátne tiež zafarbením, 

i perleťovo-mliečnym. V Indii sú me-

sačné kamene posvätné. Ľudia veria, 

že takýto kameň prináša šťastie tým, 

ktorí ho nosia. Podľa čínskeho učenia 

feng-šuej o harmónii ľudského života 

a o vytvorení šťastného domova i pra-

coviska - je mesačný kameň tiež kame-

ňom nových začiatkov. 

Text a Foto: Briliant©

Kameň 
za stámilióny eur

Pôsobivé 
mesačné 
kamene

Znalci sa rôznia. Niektorí stanovujú jeho 
hodnotu na 300 až 360 miliónov eur. Iní tvrdia, 
že je to oveľa viac. Ďalší, že reálny odhad ceny 
najznámejšieho diamantu na svete, ktorým 
je Hviezda Afriky Cullinan I, ani jestvovať 
nemôže, pretože tento ojedinelý drahokam 
má nevyčísliteľnú hodnotu. Text: JUDr. Martin Mikuš, 
podpredseda Slovenského gemologického inštitútu (SGI) / Foto: Peter Kresánek

Prsteň zo žltého 
zlata s diamantmi 
a mesačnými 
kameňmi, názov: 
Foliage.

Náramok zo žltého 
zlata s mesačnými 
kameňmi, názov: 
Beads.

vovorírííírírírír ssa aaaa všvšv akk, , žeže ppánánán AAssssssschchhcchc eerrrrrre ppppppppppppppppririririirrrrrrrr totototootom mm mm nánnánánánánánánáánáánánánán -- ddvdvva a a a pop l mimililiarrrdydyydddy eeeeururuuu !!

Prsteň zo žltéh
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Začiatkom augusta (11. 8. 2013) sa 

v priestoroch Ponteo Activity Park 

v Bratislave-Rusovciach v rámci obľúbe-

nej akcie Nedeľný brunch s Mercedesom 

uskutočnila praktická prezentácia vozidiel 

značky Mercedes-Benz. V rámci nej boli 

pre vyše 50 priaznivcov striebornej hviezdy 

počas sto skúšobných jázd k dispozícii mer-

cedesy A 180 CDI, B 180 CDi, CLA 220 

CDI, GLK 220 CDI 4M, ML 350 BT, 

E 250 CDI 4M a S 350 BlueTEC. Neza-

budlo sa ani na najmenšie ratolesti klien-

tov značky, pre ktoré boli pripravené púta-

vé súťaže o zaujímavé ceny. 

Text a foto: MBSK 

Predvedenie mercedesov 
v Ponteo Activity Park
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Mirbachovho paláca, ktoré majú 

svoje zvláštne a neopakovateľné gé-

nius loci.   

Foto: GMB

1 HLASY  JEDINEČNÉ 
TURNÉ MÜLLERA A FRAGILE 
Slovenský spevák a niekoľkonásobný 

Zlatý slávik Richard Müller prichádza 

pred priaznivcov kvalitnej hudby s je-

dinečným projektom HLASY. V rám-

ci neho sa spojil so skupinou Fragile, 

s ktorou predstaví svoje skladby v no-

vých úpravách - bez použitia jediného 

nástroja. Už teraz je zrejmé, že návštev-

níci jeho koncertného turné sa môžu 

tešiť nielen na nový album, ale aj na 

živú a nezabudnuteľnú fantastickú for-

mu interpretácie „a cappella“. Fragi-

le tvoria speváci Braňo Kostka, Soňa 

Norisová, Helena Krajčiová, Svetlana 

Rymarenko, Jana Golisová, Slavo Ko-

šecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík. 

Koncertné vystúpenie, ktoré sa pripra-

vovalo až osem mesiacov, navštívi via-

ceré mesta Českej aj Slovenskej repub-

liky, pričom fi nále koncertnej šnúry, 

ktorej partnerom je aj Mercedes-Benz, 

sa uskutoční 13. novembra o 17.00 

a 20.00 h v hale Národného tenisového 

centra v Bratislave.

Foto: www.muller.sk

2+3 SRDCOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
JANA ZORIČÁKA 
Ján Zoričák vystavoval v Galérii 

mesta Bratislavy už dvakrát - pred 

dvadsiatimi a pred desiatimi rokmi. 

Tentoraz sa priestory Mirbachovho 

paláca v čase od 26. 9. do 3. 11. 2013 

otvoria jeho dielam, sochám, v kto-

rých dokonale vystihuje pohyb a dy-

namiku, zafixované v určitom štá-

diu. Niektoré z jeho sklenených 

plastík sú tvarovo až barokové, ďal-

šie minimalistické. Nakoniec, jeho 

tvorbu charakterizuje tvorivý nepo-

koj - k jednotlivým cyklom sa po ur-

čitom období vracia a obnovuje ich 

pôvodný zámer. Po sérii minimalis-

tických  diel potrebuje, aby sa dostal 

k farebnosti a jemnejšej forme baro-

kovej pompéznosti, po dlhodobejšej 

realizácii farebných zátiší sa akoby 

v sínusoidných krivkách zase vracia 

k jednoduchosti. Emocionálny záži-

tok z prehliadky jeho diel umocňuje 

aj samotná skutočnosť, že Zoričáko-

ve diela sú vystavené v zrekonštru-

ovaných podkrovných priestoroch 

1

2
3

pozvánky
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T
radičnú prémiovú atmosfé-

ru MB Fun Golfu tento rok 

umocnila prezentácia novej 

triedy S, ktorá v sebe skrýva 

to najlepšie, čo Mercedes-

-Benz a automobilový svet vôbec v súčas-

nosti ponúka. Spolu s ďalšími modelmi 

bola k dispozícii aj na predvádzacie jazdy. 

O najmladších účastníkov bolo tiež výbor-

ne postarané – okrem golfovej akadémie 

si užili sobotu plnú hier a zábavy. 

Trofeje a vecné ceny tento rok získali:

1. Jozef Drozd, František  Csivre, Ján Žurek

2. Július Šabo, Karin Adamczaková, Zuzana Kubicová, Roman Achimský

3. Emília Lorinczová, Ľubica Jakubcová, Vojtech Lazar, Marián Mareš

Skvelý deň na golf
Šiesty ročník golfového turnaja MB Fun Golf sa prvýkrát uskutočnil 
v golfovom areáli Welten v Báči. Priateľská atmosféra, bezchybné počasie 
a najmä spokojnosť s hrou vyčarili úspešné podujatie, po ktorom nejeden 
fl ajt vyhlásil: dnes bol jednoducho skvelý deň na golf. 
Text: Andrej Majláth / Foto: archív MBSK
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N
ie náhodou. Práve tu - v spolu-

práci so spoločnosťou Kolek, 

ktorej v „motoristických žilách 

koluje mercedesácka krv“, a ktorá po-

skytla akcii aj svoje pozemky - usporiada-

la spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica 

pre svojich klientov a priaznivcov Offro-

ad jazdu s Mercedesm.

V priebehu celého dňa sa tak predvá-

dzacích a testovacích jázd na deviatich 

mercedesoch, z ktorých boli tri vozidlá 

triedy GL, tri triedy ML a tri triedy GLK, 

zúčastnilo až 123 prítomných ľudí, a to aj 

napriek tomu, že pekné počasie v popolud-

najších hodinách skomplikovala búrka. 

Nakoniec – aj vďaka nej získala trať na 

dobrodružnosti a atraktívnosti, čo využili 

viacerí vodiči a svojim trojcípym obľúben-

com dali poriadne zabrať „do tela“ aj v bla-

te a dažďom sťažených podmienkach. 

A síce viacerí prítomní fajnšmekri hra-

natých vozidiel vyjadrili tichý smútok 

nad neúčasťou triedy G na akcii, po vy-

svetlení, že je to spôsobené tým, že sa 

práve ona - krátko pred jazdami - preda-

la, ostali uspokojení aspoň s tým, že jej 

nie je smutno, a že si našla svoj nový - 

dôstojný domov.

Fiľakovská akcia splnila svoj účel a už 

teraz je viac než isté, že offroadové mer-

cedesy sa „prihovoria“ svojim verným, 

ale aj potenciálnym majiteľom v danom 

regióne o rok opäť. 

Fiľakovské offroadové dobrodružstvo
Poslednú júnovú sobotu v teréne katastra obce Holiša pri Fiľakove napínali 
svoje „off roadové svaly“ nielen mercedesu a off roadu chtiví priaznivci, ale 
predovšetkým dopravné prostriedky na to určené.  Text: Peter Škorňa / Foto: Eduard Genserek

spektrum
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TESTED FOR YOUR

SAFETY

Doprajte svojim 
najbližším pocit bezpečia.

Prezujte na zimné  
pneumatiky Continental včas.

Keď na brzdení záleží.
www.continental.sk

Pneumatiky s nemeckou technológiou.
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N
emá vysoké porasty či 

prevýšenia, a tak tu na-

pätie z hry umocňuje 

stály vietor. Nároky na 

súťažiacich však tento-

raz zvýšilo aj daždivé počasie. Dámy, 

a tobôž ani pánov, to však vôbec ne-

odradilo. Naopak, udržiavala sa me-

dzi nimi dobrá nálada. Jeden z pre-

moknutých hráčov nám to objasnil: 

„Aspoň sa nám tu nepráši!“     

Vo svojich kategóriách boli na ska-

lickom ihrisku najlepší Boris Vy-

skoč (HCP 0 - 18) a Ľubomír Obet-

ko (HCP 18,1 - 36). Po vyhodnotení 

štýl
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Mercedes Trophy 
po šiesty raz 

Národné fi nále Mercedes Trophy 2013 malo v poradí už šieste pokračovanie. 
Účastníkov, tak ako vlani, privítalo obľúbené osemnásťjamkové ihrisko 
takzvaného linksového typu v Skalici.  Text a foto: Peter Kresánek a archív
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výsledkov všetkých slovenských tur-

najov získali možnosť reprezentovať 

Slovensko na 44. svetovom fi nále sú-

ťaže Mercedes Trophy World Final 

2013 v Stuttgarte Milan Polák, Pa-

vol Hudák a Nguyen Huu Phu. Naj-

lepšie výsledky v doplnkových sú-

ťažiach dosiahli: Dana Janovčíková 

(Najbližšie k jamke), Marián Vávra 

(Najbližšie k čiare), Mária Roháčová 

(Najdlhší odpal ženy) a Miloš Klačko 

(Najdlhší odpal muži). 

V spoločenskom turnaji Texas 

Scramble zvíťazila štvorica zostavená 

z členov rodín Nguyen a Dang. 

Pre súťažiacich i ďalších hostí bol 

pripravený rozmanitý program. Naj-

mä možnosť zajazdiť si na najnovších 

modeloch značky Mercedes-Benz.  

Osobné a úžitkové vozidlá s hviezdou 

v znaku tu okrem iného tri dni zabez-

pečovali tiež shuttle servis do hotelov 

Patriot a sv. Michal, kde boli hostia 

ubytovaní, či do Koliby v Zlatníc-

 HVIEZDY CIEST   03/2013 77

1 V Rámci skalického fi nále MB Trophy si na svoje 
prišli aj priaznivci klasických, ale aj netradičných 
možností golfových odpalov.

2 Svoje „šikovné“ Áčko nám pochválila Ivana Hnáto-
vá (na turnaj zobrala aj yorkshirskú sučku Suri).

3 Vladimír Hatok, Katarína Gallová, Zuzana 
Sabolová, Ľubomír Obetko a caddy Ján Gallo pri 
úchvatnom CLA, ktoré bolo možné získať 
za Hole in one.

2

1

3
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kej doline, kde boli vyhlásení fi nalisti 

a kde sa konal aj  slávnostný raut. 

Majstrovské kúsky s golfovou lop-

tičkou, vrátane odpalu z hlavy odváž-

nej dobrovoľníčky, zasa predviedol 

Petr Trčka. V ponuke bola aj golfo-

vá akadémia, prehliadka kultúrnych 

pamiatok kráľovského mesta Skalica, 

či vyhliadková plavba po Baťovom 

kanáli. Rady k výberu značkových 

okuliarov poskytovala konateľka 

bratislavskej optiky IOKO Dana 

Prekopová. Nechýbala ani výstavka  

šperkov spoločnosti A Briliant a ho-

diniek Corum, ochutnávka nápojov 

VITAMIN Well, dermatologické po-

radenstvo i prezentácia produktov 

značky BIODERMA.

Nuž a na dôvažok ešte jedna radost-

ná správa. Veľmi dobre si v Škótsku 

na ihrisku Muirfi eld deň po skonče-

ní The Open počínali slovenskí zá-

stupcovia z postupových kôl Mercedes 

Trophy. V súťaži „Drive to the Ma-

jor“ bol Marián Vávra druhý a Slavo-

mír Škyrta trinásty.  

4 Účastníci fi nálového turnaja v Skalici mali 
možnosť odskúšať si najnovšie modely 
značky Mercedes-Benz. 

5 O túto fotografi u, keďže ich Adam 
a Hanka majú práve 3 a 7 rokov, požiadali 
manželia Helena a Peter Markovičovi.

6 Marián Vávra si v Škótsku na ihrisku 
Muirfi eld počínal veľmi dobre. 

7 Víťazi zo Skalice, ktorí nás budú repre-
zentovať na Mercedes Trophy World Final 
2013: Pavol Hudák, Milan Polák a Nguyen 
Huu Phu.  

8 Golfový mág Petr Trčka odpálil loptičku aj 
z hlavy odvážnej dobrovoľníčky.

4

5 6 7

8
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D
eväťročná história tejto 

jedinečnej série na Slo-

vensku je aj viac ako päť-

desiat turnajov a asi dve 

tisícky hráčok. Pamät-

níci vedia, že túra sa začínala na zo-

pár existujúcich znormovaných ihris-

kách, akými pred deviatimi rokmi boli 

Park v Bernolákove, Grey Bear na Tá-

ľoch, Vrbinky v Piešťanoch či sympa-

tická deviatka v Dunakiliti. Postupne 

pribúdali ďalšie ihriská: Black Stork vo 

Veľkej Lomnici,  Welten v Báči, hor-

ská deviatku neďaleko Rajca a sloven-

ský „links“ v Skalici. V zahraničí to 

boli najmä dve ihriská - v Hainburgu 

a Schönfelde. 

Je teda celkom prirodzené, že vzápä-

tí po otvorení deviatich jamiek budúce-

ho ihriska Green Resort zamierila túra 

do Hrubej Borše.  

Napriek provizóriu ihriska na ňom 

existuje päť rôznych druhov odpalísk. 

Dámske sú vzhľadom na jeho projekto-

vanú dĺžku skutočne ústretové, zohľad-

ňujú rýchlosť odpálenej loptičky aj dĺž-

ku dosiahnutých drajvov bežnej hráčky. 

Preto sa väčšina hráčok turnaja teši-

la, že zlepšovala hendikep. Účastníč-

ky 9. ročníka Mercedes Slovak Ladies 

Tour majú pred sebou ešte záverečné fi -

nálové boje o víťazstvo v troch kategó-

riách, ako aj o celkové prvenstvo. Or-

ganizátori série zo spoločnosti Albatros 

Group však už dnes myslia na budúcu 

sezónu a na jubilejný 10. ročník. 

Dámy objavili 
Hrubú Boršu

Počas existencie jedinej dámskej 
golfovej túry na Slovensku 

– Mercedes Slovak Ladies Tour 
2013 – navštívili jej účastníčky veľa 

ihrísk, vyskúšali si ich kvalitu a na 
mnohé prichádzajú opäť a opäť. 

Text: Andrej Obuch / Foto: Jakub Súkup
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Ľudmila Jedličková

Renáta Ilčíková

Ružena Kalečíková

Zľava: Katarína Rychtáriková, Renáta Vráblová, 

Eva Jančovičová a Zuzana Kubicová
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Dobrý chýr predošlých ročníkov šírený súťažiacimi, divákmi 
i médiami prilákal na 48. jazdecké preteky Mercedes-Benz Grand 

Prix Bratislava CSIO 3*-W/FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ 
účastníkov až zo zámoria. Text a foto: Peter Kresánek
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Chýrna minulosť,    
VYDARENÉ 48. MERCEDES-BENZ GRAND PRIX
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  sľubná budúcnosť

1 Solídne výkony na pretekoch, ktoré boli súčasťou sve-
tového pohára a kvalifi káciou na majstrovstvá Európy 
v dánskom Herningu i na Svetové jazdecké hry 2014 vo 
francúzskej Normandii, podávala aj Jana Sláviková.

2 Značka Mercedes-Benz zobrazená nielen na prekáž-
kach vynikala na parkúre popri vozidlách s hviezdou 
v znaku, ktoré vystavili i na priľahlej ploche. Mercedesy 
tiež zabezpečovali exkluzívne dopravu pre účastníkov 
pretekov.

3 Hviezdne podujatie si nenechal ujsť ani Pavol 
Hammel s manželkou.

4 Zjavnú radosť z úžasných výkonov jazdcov a ich koní 
mal aj generálny riaditeľ RTVS a honorárny konzul 
Mexika na Slovensku Ing. Václav Mika s manželkou.

P
rišiel aj ôsmy jazdec sveto-

vého rebríčka Kent Farrin-

gton (zatiaľ ako šéf ame-

rickej ekipy), či brazílsky 

olympionik dvadsiaty tretí 

svetový jazdec Álvaro Affonso de Mi-

randa Neto (sprevádzala ho manželka 

Athina Onassisová, vnučka a dedička 

známeho lodiara). Sľubné je, že obaja 

svetoví jazdci (a nielen oni) hovorili, že 

by chceli pretekať v Bratislave o rok - 

už na budúcich Grand Prix...

„Celé podujatie hodnotím veľmi vy-

soko. Také kvalitné trávnaté kolbis-

ko sa vidí málokde,“ pripomenul, čím 

láka jazdcov kolbište areálu Slávie 

STU, najlepší v hlavnej súťaži tohto-

ročných pretekov Mercedes-Benz 

Grand Prix Bratislava (jazdí pod zášti-

tou policajného zboru) - Talian Fede-

rico Ciriesi. Jeho nečakané víťazstvo 

3

4
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(s kobylkou Calida 46) potvrdilo, že 

príťažlivosť parkúrového jazdenia, kto-

ré (na rozdiel od dostihov či konského 

póla) patrí medzi olympijské disciplí-

ny, spočíva aj v tom, že nič nie je do-

predu isté. 

Vo Furusiyya FEI Pohári národov 

(FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™) 

zvíťazila po prvý raz ekipa zo Spoje-

ných štátov, a tak tu premiérovo od-

znela americká hymna. Víťaznú ekipu 

tvorili tri ženy a iba jeden muž: Cathe-

rine Pasmorová (kôň Bonanza Van Pa-

emel), Quentin Judge (Hh Dark De 

La Hart), Meagan Nuszová (Dynamo), 

ktorá vyhrala aj preteky spoločnosti 

A Briliant a Kirsten Coeová (Calypso). 

V konkurencii svetových jazdcov za-

1 Najlepších opäť dekoroval v súťaži 
o cenu Allianz - Slovenská poisťovňa 
prezident a predseda predstavenstva 
tejto spoločnosti Ing. Marek Jankovič. 

2 Zabezpečiť takto obsadené preteky 
vôbec nebolo ľahké, informovala 
členka organizačného výboru Ing. 
Ingrid Janečková. Napríklad pri areáli 
Slávie STU vybudovali až dvesto pre-
nosných boxov pre kone pretekárov 
a vzniklo tu aj jedno z najväčších 
parkovísk kamiónov.

3 Víťaz v hlavnej súťaži tohtoročných 
pretekov Mercedes-Benz Grand Prix 
Bratislava Talian Federico Ciriesi (kôň 
Calida 46).

4 Na budúce preteky prídem do Bra-
tislavy aj so svojím najlepším koňom, 
zastrájal sa dvadsiaty tretí jazdec 
svetového rebríčka Brazílčan Álvaro 
Aff onso De Miranda Neto, ktorý 
vybojoval vo Veľkej cene spoločnosti 
Grafobal Group (na koni Ad Amigo B) 
a s brazílskou ekipou druhé miesto vo 
Furusiyya FEI Pohári národov.

1 2

3 4
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ujal tím SR: Jana Sláviková (Lord Le-

visto), Monika Štangelová (Pinocchió), 

Andrej Hollý (Cento) a najlepší slo-

venský jazdec bol Igor Šulek. Iba bod 

(a kúsok športového šťastia) našim chý-

bal na postup do fi nálového druhého 

kola. Čisto zajazdil v prvom kole Rado-

van Šillo, ale ako jednotlivec v kvalifi -

kácii na ME.

Tak ako v minulosti aj tohto roku 

však zaznela na pretekoch tiež slo-

venská hymna. Potom, čo sa Ján Ci-

gán ml. (kôň Mercedes) stal víťazom 

sobotňajšej ceny fi rmy Respect Slo-

vakia (vlani s koňom Mercedes zvíťa-

zil v súťaži prvej stávkovej spoločnosti 

Niké). Hneď za ním ako druhý skon-

čil ďalší Slovák Radovan Cibere (Za-

5 Pekné piate miesto v súťaži 
o cenu Grafobal Group vybo-
jovala Jana Miklošová s koňom 
Nourejev. Blahoželal jej zástupca 
tejto spoločnosti (vpravo) Ing. 
Peter Gereg a člen rozhodcov-
ského zboru Ing. Jaroslav Pechá-
ček, prezident Českej jazdeckej 
federácie.

6 Medzi divákmi pretekov bol 
i primátor Bratislavy doc. RNDr. 
Milan Ftáčnik, CSc., a veľvysla-
nec Českej republiky v SR 
PhDr. Jakub Karfík.

5

6
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cate). Medzi prvými šiestimi v jednotli-

vých pretekoch sa umiestnili napríklad 

i Igor Šulek (dvakrát), Robert Pál, Jana 

Miklošová a raz bola siedma Monika 

Štangelová.  

 „Veľmi úspešné, s dobrou divác-

kou kulisou, veľmi dobrou účasťou 

jazdcov i koní a excelentnými športo-

vými výkonmi.“ Takto vidí 48. jazdec-

ké preteky Mercedes-Benz Grand Prix 

Bratislava CSIO 3*-W/FURUSIYYA 

FEI NATIONS CUP™ predseda or-

ganizačného výboru a ich dlhodobý 

riaditeľ, čestný predseda SJF Ing. An-

drej Glatz. „Účasť kvalitných tímov 

z USA a Brazílie svedčí o tom, že dob-

ré chýry o bratislavskej Grand Prix sa 

dostali tiež mimo Európy, za oceán. 

Aj vďaka Grand Prix na Slovensku 

1

2 3
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dorástli pre reprezentáciu perspektív-

ni mladí jazdci ako Andrej Hollý, Ján 

Cigán, či Monika Noskovičová. Za or-

ganizátorov môžem povedať, že sa bu-

deme snažiť aj v nasledujúcich rokoch 

udržať nastavenú latku. Pričom naj-

bližšie GP sa uskutočnia od 7. do 10. 

augusta 2014 (čakáme potvrdenie ter-

mínu od FEI). Chcel by som sa aj tou-

to cestou poďakovať všetkým partne-

rom, bez ktorých podpory by nebolo 

možné takéto náročné podujatie uspo-

riadať. Popularita jazdeckého športu 

neustále stúpa aj preto, že v pretechni-

zovanom svete sa ľudia utiekajú k prí-

rode a práve kôň je stelesnením príro-

dy,“ uzatvára najúspešnejší slovenský 

jazdec a olympionik, ktorý zamlada 

na bratislavských Grand Prix zvíťazil 

na koni Letkis. 

1 Na tejto elegantnej prekážke sa potrápila i talianska pretekárka Lippi Bruni 
Rebecca s koňom Oceane de Labarde.   

2 Cenu v súťaži spoločnosti A Briliant odovzdával predseda jej predstavenstva 
Ing. Ivan Mikuš.

3 Z perfektného výkonu víťazného zámorského tímu vo Furusiyya FEI Pohári náro-
dov v zložení Catherine Pasmorová (kôň Bonanza Van Paemel), Quentin Judge (Hh 
Dark De La Hart) a Meagan Nuszová (Dynamo) sa tešil aj jeho tréner Kent Farring-
ton - ôsmy jazdec svetového rebríčka. O rok si chce v Bratislave aj sám zasúťažiť.

4 Napriek horúčavám zaplnili tribúny pretekov tisíce fanúšikov parkúrového 
skákania. Ďalší ich sledovali v domácich i zahraničných printových a elektronických 
médiách, ku ktorým sa tohto roku pridala i Česká televízia dvomi 50-minútovými 
prenosmi.

5 V súťaži Tatra banky predseda jej predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Igor Vida spolu s rakúskou členkou rozhodcovského zboru  Mgr. Ines 
Bejdl oceňoval víťazného Bernarda Alvesa (kôň Nimo Le Chant). Brazílčan 
s rovnakým koňom získal tiež cenu v súťaži spoločnosti J&T.4

5
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„To je vnučka známeho lodiara Athina Onassisová a dvojnásobný olympijský 
medailista Álvaro Aff onso De Miranda Neto,“ odhalila Sandra Kállayová 

nenápadnú dvojicu na VIP večere 48. jazdeckých pretekov Mercedes-Benz 
Grand Prix Bratislava CSIO 3*. Dovtedy sa o spoločnej prítomnosti 

na bratislavských pretekoch tohto svetoznámeho, pre jazdectvo zanieteného 
manželského páru, okrem zasvätených ani nevedelo.  Text a foto: Peter Kresánek
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Gradujúca párty roka
1 2
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1 Na VIP párty sa dobre bavili aj Marianna Brudňaková, 
Danka Glatzová, Dušan Blattner, Magdaléna Blattnero-
vá a Vojtech Kollár.

2 Hosťom zaspievala tiež Andrea Zimányová sprevá- 
dzaná skupinou Margot.

3 Vnučka známeho lodiara Athina Onassisová a 
dvojnásobný olympijský medailista Álvaro Aff onso De 
Miranda Neto.    

4 Stretli sa tu tiež predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ spoločnosti Slovak Telecom Ing. Miroslav Majo-

roš i prezident a predseda predstavenstva spoločnosti 
Allianz - Slovenská poisťovňa Ing. Marek Jankovič.

5 Zábava plynula v plnom prúde.

Ú
roveň VIP večera pre-

tekov Mercedes-Benz 

GRAND PRIX Bratisla-

va vygradovala nielen 

účasťou hviezdnej dvo-

jice, ale aj jazdkýň a jazdcov z celého 

sveta, prvýkrát i zo zámoria a doposiaľ 

i najväčším počtom účastníkov prete-

kov zo Slovenska. Párty roka, ako vola-

jú toto spoločenské stretnutie priazniv-

cov jazdectva, sa už piatykrát konala 

v Mercedes centre pri bratislavských 

Zlatých pieskoch, následne potom ako 

využívala priestory SND či Primaci-

álneho paláca. Samotnú párty tradič-

ne kvalitne, ale nápadito-výnimočne 

s ohľadom na horúčavy, najmä vo von-

kajších priestoroch pred showrooma-

mi, pripravila agentúra ENTER-AD.

A ešte vám prezradíme jedno tajom-

stvo. Možno tomu napomohla celková 

úroveň a atmosféra bratislavských pre-

tekov, možno slušné oslovenie. Athina 

Onassisová s nami nielen bez problé-

mov komunikovala (neskôr prehovo-

rila i pre pluskárov), ale vôbec neod-

mietala ani fotografovanie. Dokonca sa 

nenápadne a sama vybrala i do priesto-

rov Mercedes centra, kde sú vystavené 

štvorkolesové oceľové tátoše. 

3 4
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A 
keďže išlo o kvalitný 

športovo-spoločenský 

projekt otvorený pre 

korporátnu verejnosť, 

medzi jeho účastník-

mi nemohli chýbať ani zástupcovia 

značky Mercedes-Benz. Obzvlášť, ak 

práve Mercedes-Benz bol opäť aj ten-

to rok špeciálnym partnerom celého 

stretnutia... „Značka Mercedes-Benz 
neodmysliteľne patrí nielen k úspeš-
ným fi rmám a ľuďom, ale aj podob-

ne úspešným podujatiam, akými sú 
aj tieto hry. Je to tiež ideálna príleži-
tosť viesť neformálne rozhovory s ma-
nažérmi a zamestnancami na hrách, 
poznať ich názory - a to nielen na vo-
zidlá našej značky...,“ uviedol zástup-

ca striebornej hviezdy na hrách Ing. 

Václav Míčka, marketingový špe-

cialista Mercedes-Benz Slovakia. 

Ako zároveň dodal, všetkých upú-

tala predovšetkým najnovšia trieda 

S 500, bokom však neostali ani ďal-

šie typy vozidiel. Či išlo o jazdy zruč-

nosti na mercedesoch C 180CDI a B 

180CDI, alebo o predvádzacie jazdy 

na modeloch A 180CDI,  C 180CDI, 

CLA 180, E 200, GLK 220CDI, Via-

no Grand Edition a ML 250 Blue-

TEC. Vo foyeri hotela si zase všetci 

obdivne a podrobne prezerali vysta-

vený model CLA 45 AMG. Ťahákom 

trojdňového stretnutia boli súťažné 

disciplíny ako golf, futbal, plážový vo-

lejbal, šípky, plávanie, bedminton, 

Hry ovládol šport a charita
V polovici septembra (13. - 15. 9. 2013) sa vo Vysokých Tatrách na Štrbskom 
Plese a vo Veľkej Lomnici uskutočnili Slovenské fi remné hry Leto.  
Text: Peter Škorňa / Foto: Miro Nôta, Maia Kľúčarová
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štafetový beh, geochaching, bowling, 

letný biatlon, preteky na horskom bi-

cykli, jazda zručnosti na vozidle Mer-

cedes-Benz, či lezenie pod dohľadom 

úspešného horolezca Martina Kras-

ňanského. A nielen to. Atraktívna 

bola aj talkshow s hokejovou legen-

dou a ambasádorom Slovenských fi -

remných hier 2013 Petrom Bondrom, 

pod taktovkou kouča a motivačné-

ho trénera Jiřího Kastnera, o tom, 

ako dosiahnuť svoj cieľ a aké vzorce 

úspechu na to fungujú, ale svoje čaro 

malo aj sobotné večerné hudobné vy-

stúpenie „kapitánov slovenského bu-

sinessu“ - Miroslava Trnku (ESET), 

Mareka Geša (Accenture), Miche-

le Bologna (ENEL), Jána Orlovské-

ho (ZSE), Richarda Ďuranu (Iness) 

a profesionálnych hudobníkov. Slo-

venských fi remných hier sa tento rok 

zúčastnilo vyše 400 úspešných ma-

nažérov a zamestnancov fi riem a zá-

stupcov partnerov podujatia. Tí tiež 

odovzdali nadácii Dobrý anjel sym-

bolický šek na sumu 1 800 €. A hoci 

sa nakoniec zástupcom striebornej 

hviezdy nepodarilo obsadiť v súťa-

žiach ani jeden stupeň pre víťazov, 

Václav Míčka je presvedšený, že záži-

tok z tejto akcie bude v nich rezono-

vať ešte dlhé týždne... 

Tretinky sú sexi. Aplus
Získaj do konca roka Mercedes-Benz triedy A za tretinu jeho ceny.

Kúpa mercedesu na tretiny bez navýšenia je jednoduchá. 
Zaplatíš len jednu tretinu a môžeš hneď jazdiť. Ďalšiu splátku v rovnakej 
výške zaplatíš až po roku a poslednú až o dva roky. A to celé bez úroku. 
Viac informácií získaš u svojho predajcu alebo na www.mercedes-benz.sk
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Ceny sú uvedené vrátane DPH. Zvýhodnenie platí pre vozidlá dodané do 31. 12. 2013. 
Kombinovaná spotreba paliva 3,6 – 7,1 l/100 km; emisie CO2 92 – 165 g/km.

+  výhodné fi nancovanie bez navýšenia 
od Mercedes-Benz Financial Services Slovakia

+ havarijné a povinné poistenie na 3 roky od Allianz – SP v cene
+ 6-ročný servis do 160 000 km v cene vozidla
+ ďalšie exkluzívne Mercedes-Benz benefi ty

za 7 760 € 
pri fi nancovaní na tretinky

firemne hry4 final.indd   89firemne hry4 final.indd   89 25. 9. 2013   17:05:2025. 9. 2013   17:05:20



spektrum

A 
to tak s hviezdnym útoční-

kom kanadsko-americkej NHL 

a dvojnásobným držiteľom 

Stanley cupu Mariánom Hossom, sa-

motnou hviezdnou misou lorda Stanley-

ho – a tiež prémiovými motoristickými 

hviezdami – ktoré zabezpečila značka 

Mercedes-Benz a Motor-Car Trenčín. 

Nie bezdôvodne – už dlhodobo je práve 

táto spoločnosť, známa svojimi špičko-

vými službami, známa ako ,,spojenec“ 

špičkových športovcov a známych osob-

ností spoločenského a kultúrneho živo-

ta.  Následne, po ukončení „hodovania“ 

bol v nedeľu Stanley cup, strážený ako 

„oko v hlave“, prevezený na letisko vo 

Viedni na mercedese Viano. A hoci naj-

väčšiu pozornosť na seba pútal Marián 

Hossa s pohárom, či aj ostatní prítom-

ní špičkoví hokejisti, bokom neostali ani 

samotné mercedesy – ktoré vystavova-

li svoj šarm a charizmu pred pohľadmi 

účastníkov tlačovky, počas programu na 

Zimnom štadióne Pavla Demitru a tiež 

večer, keď sa na Trenčianskom hrade 

uskutočnila nezabudnuteľná VIP párty. 

Na tej nechýbali hviezdy takých zvuč-

ných mien, ako sú Majk Spirit, Habera, 

Čekovský, Chára, Gáborík, Tatár, Pav-

likovský, či Petrovický.  

Hviezdny Marián Hossa 
v spoločnosti hviezd ciest
Cez víkend - začiatkom augusta - sa v Trenčíne 
mohli viacerí ľudia stretnúť zoči-voči s hviezdami.  
Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Mrázik

Bývalý úspešný 
športovec a šéf 

Motor-Car 
Trenčín Andrej 

Heleš so synom 
Michalom 

a Mariánom 
Hossom pri 

Stanley cupe.

ML 350 BlueTEC 
4-matic, E 250 
CDI 4-matic 
a úplne nová 
čierna S 500 
Long robili počas 
víkendu spoloč-
nosť hokejovým 
hviezdam 
v Trenčíne. 

2013

2014

2015

Mercedes  
na tretinky? 
Bplus
Získajte do konca roka Mercedes-Benz triedy B za tretinu  
jeho ceny. K tomu voliteľnú výbavu v hodnote 720 €.

Financovanie na tretiny bez navýšenia znamená, že pri kúpe vozidla zaplatíte len 
jednu jeho tretinu a môžete hneď jazdiť. Ďalšiu splátku v rovnakej výške zaplatíte do 
jedného roka a poslednú až o dva roky. A to celé bez úroku. Viac informácií získate 
u svojho predajcu alebo na www.mercedes-benz.sk

Zn
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m
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r 

AG

+  výhodné financovanie bez navýšenia  
od Mercedes-Benz Financial Services Slovakia

+ voliteľná výbava v hodnote 720 € v cene vozidla 
+ havarijné a povinné poistenie na 3 roky od Allianz – SP v cene
+  6-ročný servis do 160 000 km v cene vozidla
+ ďalšie exkluzívne Mercedes-Benz benefity

za 7 830 €  
pri financovaní na tretinky

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Zvýhodnenie platí pre vozidlá dodané do 31. 12. 2013.  
Kombinovaná spotreba paliva 3,8 – 6,7 l/100 km; emisie CO2 98 – 156 g/km.
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V 
trinástich kategóriách anke-

ty (uskutočňuje sa od roku 

1982) tentoraz súťažilo spolu 

125 terénnych vozidiel od 53 výrobcov. 

Z vyše 74-tisíc účastníkov najnovšej an-

kety vybralo Unimog za najlepší pre-

svedčivých viac ako tridsať percent. 

Modelové rady Unimogu 2013 - či už 

nosičov náradia (U 216 cez U 423 až 

po U 530) alebo vo vyhotoveniach s vy-

sokou priechodnosťou terénu (U 4023 

a U 5023) - prichádzajú vynovené zvon-

ka aj zvnútra zo všetkých stránok. 

Majú napríklad výkonnejšie motory 

Euro VI (až 220 kW/299 k, respektí-

ve pri druhom rade až 170 kW/231 k), 

ale aj nový držiak armatúr i novo na-

vrhnutú čelnú časť (dynamická mas-

ka chladiča, nové nárazníky, moderné 

svietidlá). Nový systém regulácie tla-

ku v pneumatikách umožňuje pred-

nastavenie pre programy Cesta, Piesok 

a Zlá cesta. Synergický jazdný pohon 

zasa dokáže prejsť z manuálnej prevo-

dovky na hydrostat počas jazdy. Jazd-

né vlastnosti v teréne zlepšuje tiež niž-

šie ťažisko pri novej stredovej polohe 

motora i zalomení rámu. 

Najlepší v teréne 
opäť Unimog

Mercedes-Benz Unimog sa stal po deviaty raz 
najlepším špeciálnych terénnym vozidlom roka. 

O víťazstve Unimogu vo svojej kategórii 
rozhodli opäť čitatelia špecializovaného 

magazínu Off  Road.   Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG
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Mercedes-Benz Club 
Slovensko, 

Tuhovská 5, 
SK-831 07 BratislavaPRÉMIOVÝ KLUB  

Adresa:

Rodné íslo, resp. I O:

Priezvisko:

Meno:

Mobil:

E-mail:

Aký automobil vlastníte:

Členské výhody Mercedes-Benz Club Slovensko:
 Z ava 5 %  na náhradné dielce a 10 % na servisnú prácu. 
 asopis Classic magazine, asopis Hviezdy ciest, informácie  a pozvánky na kultúrne podujatia (výtvarne umenie, koncerty, divadlo a pod.). 
  lenská karta Mercedes-Benz Club Slovensko, ktorá opráv uje držite a na rôzne z avy (napr. pri návšteve múzea Mercedes-Benz 
v Stuttgarte, Mercedes-Benz classic centra vo Fellbachu a pod.) www.mercedes-benz.com/clubs
 Ú as  na podujatiach organizovaných Mercedes-Benz klubom Slovensko, resp. iným Mercedes-Benz klubom. 
  Z ava na registra ný poplatok v prípade konania sa akcie pod záštitou Mercedes-Benz klubu Slovensko, resp. iných aj zahrani ných Mercedes-Benz klubov. 
  Prístup na stránku s informáciami o vozidle (informácie o náhradných dielcoch pod a VIN, niektoré servisné postupy a množstvo zaujímavých informácií (prevažne 

technického charakteru). http://mercedes-benz-clubs.com/Registration/ClubLounge/186/en/001

Telefón: +421-2-49294901 Mercedes-Benz klub Slovensko ŠtatutárnI zástupcovia: František Strachwitz, prezident
Telefax: +421-2-49294904 Založený 3. 7. 1997                          Jan Novotny, tajomník
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Osobitý golfový komplex Black Stork vo Veľkej Lomnici, ku ktorému 
neodmysliteľne patrí aj panoráma tatranských štítov a tiež noblesa 
a luxus priestorov päťhviezdičkového Grand Hotela Kempinski High 
Tatras – to sú dve miesta, ktoré sú každoročne späté s prestížnym 
podujatím Media Golf Cup 2013. Text: MBSK / Foto: archív

Úspešný Media    
1

2

3
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N
ielen osobnosti medi-

álneho či spoločenské-

ho života, ale aj úspeš-

ní manažéri  mohli tak 

počas celého poduja-

tia nielen predvádzať svoju golfovú 

šikovnosť, ale si - vďaka partnerovi 

podujatia, ktorým bol Mercedes-Benz 

- aj vyskúšať svoje vodičské zručnos-

ti počas predvádzacích jázd na vo-

zidlách Mercedes-Benz tried CLA 

220 CDI, E 350 BlueTec 4MATIC, 

GL 350 BlueTec 4MATIC a S 350 

BlueTec, či sa pokochať pohľadom 

na ladné krivky napohľad robustnej 

novej triedy ML 350 BlueTEC 4MA-

TIC. O tom, že išlo o veľmi príjem-

nú akciu, svedčia aj slová Ing. An-

dreja Glatza počas záverečnej párty 

v Grand Hoteli Kempinski High Tat-

ras, ktorý podujatie Media Golf Cup 

2013 charakterizoval ako „príjemné 

a hlavne neformálne stretnutie s pria-

teľmi a obchodnými partnermi“.

1. Prišli upevniť vzťahy a zabojovať o víťazstvo. Zľava:
Ján Svoboda, Andrej Glatz, Miroslav Majoroš a Peter Mertus.

2. Ďalší úspešný fl ajt bol zložený (zľava) z Miroslava Štrokendla, 
Petra Sklára, Slavomíra a Branislava Hatinovcov.

3. Moderátorka podujatia a golfová hráčka Dagmar Dianová, 
na fotografi i spolu s organizátorkou Media Golf Cup Janou 
Prágerovou.

4.  Najnovší model Mercedes-Benz triedy S pred päťhviezdič-
kovým hotelom Grand Hotel Kempinski High Tatras zaujal 
nejedného účastníka.

5.  Páni si prišli na svoje aj počas večernej párty. Zľava: Mikuláš 
Milko, Václav Mika a Michal Ruttkay.

6. Aj známe tváre slovenského showbiznisu rady chodievajú 
relaxovať na toto podujatie do Vysokých Tatier. Zľava: Michal 
Arpáš, Števo Skrúcaný, Erika Judínyová a Martin Nikodým

   Golf Cup 2013

4 5

6
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Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz

Motor Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Tel./Fax: 037 / 65 15 217  
motor car@motor car.sk
GPS: S48.313188° V18.068594°

  

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

    

Motor Car Nové Zámky, s.r.o.
Komár anská cesta 100, 940 01 Nové Zámky
Tel./Fax: 035 / 64 32 113
motorcarnz@motor car.sk
GPS: S47.966519° V18.184363°

  

Autosalón Krška, s.r.o. Tren ianska cesta 1791/66 A, 957 01 Bánovce nad
Bebravou 1, Tel.: 038 / 7600 011, Fax: 038 / 7600 010, E mail: info@mercedesbn.sk

HUDOS Service s.r.o. Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov,
Tel.: 054 / 4860 046, Fax: 054 / 4860 086, E mail: service@hudos.sk

BCI S&T, s.r.o. Byt ianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec,
Tel.: 041 / 5624 473, Fax: 041 / 5557 900, E mail: rapan.lubomir@bci st.sk

UND  03 akciová spolo nos  Košice Rastislavova 106, 042 04 Košice,
Tel.: 055 / 6817 220, Fax: 055 / 6817 251, E mail: undservice@zoznam.sk

INTRO.CO s.r.o. Servis OA a TRAPO, Kop ianska 35, 908 51 Holí
Tel.: 034 / 624 3407, Fax: 034 / 668 4009, E mail: introco@introco.sk

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

   

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

  

Motor Car Tren ín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 01 Tren ín  Zámostie
Tel.: 032 / 6538 888, Fax: 032 / 6538 802
info.mctn@motor car.sk

  

LEGENDA:

 Osobné vozidlá  ahké 

úžitkové vozidlá   Nákladné vozidlá

 Obchodná kancelária Mercedes Benz

Slovakia s.r.o. pre predaj nákladných vozidiel

 Autobusy 

 Predaj nových vozidiel   Predaj jazdených

vozidiel   Lakovanie   Servis

MOTOR CAR Žilina, 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°

  

Prevádzka MOTOR-CAR Žilina, 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 Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 4711 311, Fax: 048 / 4711 334
k.filipova@motor car.sk
GPS: S48.702886° V19.135566°

   

    

Motor Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7732 833, fax: 051 / 7721 887
presov@motor car.sk
GPS: S48.960053° V21.256866°

   

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

  

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

Mercedes Benz Slovakia s. r. o.
Distribútor Mercedes Benz, smart,
Setra, Fuso     
Tuhovská  5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444, Fax: 02 / 4929 4929
E mail: info@mercedes benz.sk

Motor Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 49 294 555,  02 / 49 294 111
Fax: 02 / 49 294 929
info.mb.tuhovska@motor car.sk 
GPS: S48.190152° V17.192187°

   

    

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

 

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

 

Servisní partneri
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Trieda M a GLK – Premium Edition
Využite príležitosť získať pri kúpe vozidla značky Mercedes-Benz triedy M a GLK zvýhodnený balík výbav* 
a výhodné fi nancovanie** na tretiny bez navýšenia. V cene vozidla je zahrnuté aj havarijné a povinné 
zmluvné poistenie počas 3 rokov, ako aj údržba a ošetrenie počas 6 rokov alebo do 160 000 km. 
Viac informácií na www.mercedes-benz.sk alebo www.kupaaut.sk

  teraz len 999 €Zvýhodnené balíky výbav***  
Trieda M 4 488 €
Trieda GLK 4 050 €                  

* Zvýhodnený balík výbav obsahuje: aktívny asistent parkovania, Intelligent Light 
System s bi-xenónovými svetlometmi, tepelnoizolačné tmavo tónované sklo od 
B-stĺpika, zadná kapota EASY-PACK, balík polarizačných spätných zrkadiel
** Finančný lízing prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
*** Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
Zvýhodnenie je platné pre vozidlá dodané do 31. decembra 2013.

Trieda M: Kombinovaná spotreba paliva 5,8 - 12,5 l/100 km; Emisie CO₂ 154 - 292 g/km.

Trieda GLK: Kombinovaná spotreba paliva 5,5 - 8,8 l/100 km; Emisie CO₂ 143 - 205 g/km.
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