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Prečo uvažujete o bežnom aute,
keď môžete mať Mercedes?
Štyri bezstarostné roky s Triedou C.
Pri objednaní novej Triedy C sedan do 30. septembra 2014 naviac získavate:
• 4 roky povinné zmluvné a havarijné Mercedes-Benz poistenie v Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
• 4 roky predĺžená záruka: MBSK+ 24 (2+2 roky navyše) alebo do120 000 km, možnosť za poplatok
predĺžiť až na 6 rokov alebo do 160 000 km
• 4 roky výhodné financovanie – prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
• Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km (ošetrenie a údržba vrátane práce a spotrebného materiálu)
Ponuka ﬁnancovania pre C 180 sedan
Cenníková cena

33 510,00 €

Finančný lízing

48 mesiacov

Akontácia
1. – 47. mesačná splátka
Posledná 48. zvýšená splátka
Spracovateľský poplatok

6 702,00 €

Všetky sumy sú uvedené vrátane DPH.

499,00 €
6 702,00 €
335,10 €

Odkupná cena
Havarijné a Povinné zmluvné poistenie na 4 roky

Značka Daimler AG

Údaje určené spotrebiteľom: RPMN: 5,9 %; ﬁxný úrok p. a.: 5,09 %; celková výška
spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 33 510,00 €; lehota splatnosti
v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 37 228,10 €.

36,00 €
0,00 €

Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km

0,00 €

4-ročná predĺžená záruka alebo do 120 000 km

0,00 €

www.mercedes-benz.sk/trieda-c

Trieda C: Kombinovaná spotreba paliva 4,0 - 5,8 l/100 km; Emisie CO2 103 - 135 g/km.
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editoriál

Milí priatelia,
po mimoriadne úspešnom rozbehu
Triedy S práve začína z výrobných pásov
schádzať jej športovejší a vari ešte krajší variant S kupé. Už čoskoro ho budete môcť
vyskúšať, preto mu želám rovnaký úspech
ako v prípade limuzíny. Podobne to platí
aj pre Triedu V, ktorej prvé kusy dorazili
na Slovensko. Podľa vašich reakcií na autosalóne v Bratislave sa o núdzu zákazníkov
báť nemusí. Viacerí z vás preferujú multifunkčné priestranné autá vhodné na podnikanie aj na aktívne trávenie voľného
času a pre tých je ako stvorená. Trieda C
a GLA, ktoré sa predstavili na jar, sa však
tiež tešia veľmi dobrému ohlasu a značnou mierou prispeli k dvojcifernému rastu predaja našej značky. Celosvetovo je
to 14 % a momentálne sme najrýchlejšie
rastúcou prémiovou značkou na svete. Čo
je ešte potešujúcejšie, rovnako to platí aj
na Slovensku, kde je tempo rastu predaja osobných vozidiel dokonca 14,6 %. Ukazuje sa, že investície do bezpečnostných
technológií a nových modelov sa vyplatili.
Za docenenie vám patrí naša vďaka.
Na poli nákladnej dopravy sa tak isto
črtá na lepšie časy. Napriek obavám z pre-

sunu nákupov do truckov s emisnými
normami EURO 5 na koniec predchádzajúceho roka sa tento rok vyvíja priaznivo. Dopravcovia sa presvedčili, že spočiatku vyššia investícia do vozidiel, plniacich
emisnú normu EURO 6, sa vďaka nižšej
spotrebe, predĺženým servisným intervalom, ale najmä vďaka novým technológiám – napríklad v podobe prediktívneho
tempomatu – rýchlo vracia.
Dokonca aj v tak dlho stagnujúcom segmente ako autobusová doprava sa pohli
ľady. Môže nás len tešiť, že niektorí z vás
už pocestujú na dovolenky či poznávacie
zájazdy v novučičkých špičkových a predovšetkým bezpečných autobusoch.
Pomaly sme sa prehupli do druhej polovice roka, ktorá bude novinkami nabitá
rovnako ako tá prvá a verím, že vás nadchnú ako nás. Viac sa o nich dočítate už
aj na stránkach tohto vydania časopisu
Hviezdy Ciest.
Leto nie je len obdobím dovoleniek
a oddychu, ale aj časom, keď sa koná jedno z najvýznamnejších medzinárodných
jazdeckých podujatí na Slovensku. Pôjde už o 49. ročník Mercedes-Benz Grand
Prix Bratislava CSIO 3*-W, ktoré sa uskutoční 7. – 10. augusta v areáli TJ Slávia
STU a na ktoré vás srdečne pozývam.
Keďže sa leto práve rozbieha, želám
vám príjemný oddych a pohodu, nádherné počasie a dobré čítanie aj na stránkach
nových Hviezd ciest.

S úctou váš
Andrej Glatz

HVIEZDY CIEST 02/2014

editorial glatz.indd 3

3

18. 6. 2014 11:30:46

Obsah
Ľudia
20 PROZHOVOR / MAXIMALISTKA
Rozhovor s tenistkou svetovej triedy, víťazkou Fed
Cupu a Hopman Cupu a dlhoročnou slovenskou
reprezentantkou Danielou Hantuchovou.

40 PROZHOVOR / UNIKÁTNA SPOLUPRÁCA
Ing. Peter Wagner z Mercedes-Benz Slovakia
a Ing. Jozef Hrdý z Allianz – Slovenskej poisťovne
prezradili viac o výnimočnosti vzájomnej kooperácie.

54 PROZHOVOR / LEGENDY
Exkluzívny rozhovor s členmi rockovej kapely Lucie,
ktorí sa po desiatich rokoch odlúčenia dokázali
dať – na radosť tisícok priaznivcov – opäť dokopy.

Automobily
06 PREDSTAVUJEME / PRAVIDLÁ DOMINANCIE
Nadvláda tímu Mecedes AMG Petronas F1 – práve
na osemdesiate výročie strieborných šípov, vonkoncom nie je náhodná...

12 PREDSTAVUJEME / HVIEZDNE KONEXIE
Aj napriek tomu, že niektorí sa už rozlúčili s kombiverziami bežných automobilov, Trieda C nezabúda
na svojich skalných fanúšikov...

16 PREDSTAVUJEME / PREDOBRAZ NOVEJ IKONY
Svalnato pôsobiace blatníky, typicky sploštená strešná a plynulá bočná línia, natiahnutá kabína – to je
nový Mercedes-Benz Concept Coupé SUV

30 PREDSTAVUJEME / TERMINÁTOR
Má svoj vek, trochu svojský pohľad na svet a jeho
športové sako už vyšlo z módy. Napriek tomu je to
stále hora svalov. Objavte Mercedes-Benz CL...

34 PREDSTAVUJEME / ÚSPEŠNÁ EURO VI
TRUCK ROADSHOW
Hviezdna prezentácia Euro VI Truck RoadShow
v novootvorených priestoroch nitrianskeho servisného
strediska nákladných automobilov Mercedes-Benz.

36 PREDSTAVUJEME / DVADSAŤROČNICA
„HVIEZDY POVAŽIA“
Čo všetko sa zmenilo za uplynulých 20 rokov
v trenčianskom zastúpení značky Mercedes-Benz,
prezradil riaditeľ Motor-Car Trenčín, s. r. o.,
Ing. Andrej Heleš.

24 PREDSTAVUJEME / PRÉMIOVÁ STAROSTLIVOSŤ 46 PREDSTAVUJEME / OPÄŤ SKVELÉ RAŇAJKY
Mercedes me sa stalo novou značkou, zastrešujúcou
všetky existujúce a budúce ponuky služieb značky
Mercedes-Benz, online prístupnou na internete.

4

obsah.indd 4

Raňajky s hviezdou sa stávajú spoločenskou motoristickou udalosťou. Tie tohtoročné navštívilo na Slovakia Ringu vyše 2000 klientov značky Mercedes-Benz.
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Pravidlá

Práve na osemdesiate výročie strieborných šípov, presne
v čase, keď formula 1 otvára novú epochu, sa na čele štartového
poľa objavujú strieborné šípy s hviezdou na prednej kapote.
Nadvláda tímu Mecedes AMG Petronas F1 vonkoncom
nie je náhodná... Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG
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M

noho otáznikov, ktoré sa pri vstupe Mercedesa do kolotoča
F1 vynorili, sa v marci tohto roka rozplynuli počas prvej veľkej ceny v Austrálii, keď novodobé strieborné šípy dali
jednoznačne najavo svoju dominanciu.
V tréningu a neskôr aj v pretekoch naznačili, že ich monoposty sú o viac než
jednu sekundu na kolo rýchlejšie ako
konkurencia. Niektorí konkurenti dokonca tvrdili, že aj o dve. Navyše aj pri
výrazne rýchlejšom tempe nemíňali
toľko paliva ako ostatní súperi. Pritom
odborníci hovoria, že Mercedesy nemajú najlepšiu mechanickú príľnavosť
ani najlepšiu aerodynamiku, a predsa
dominujú na každom okruhu. V čom
teda tkvie tajomstvo prevahy nad súpermi. V súhre všetkých faktorov: aerodynamiky, podvozka, rozloženia
hmotnosti a výkonu motora. V kom-

8
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binácii, ktorú v Mercedese zvládli najlepšie a pomohli im k tomu nielen obrovské znalosti hybridných technológií
v Stuttgartte, ale aj nový, priam geniálny prístup inžinierov k riešeniu problému, ktorý sa volá monopost formuly 1 2014.

NOVÉ PRAVIDLÁ,
NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
Medzinárodná automobilová federácia zmenila pravidlá F1 od základov. Menila sa aerodynamika, maximálna výška nosa na úrovni osemnásť
a pol centimetra mala obmedziť prúdenie vzduchu pod monopostom, čím
sa obmedzil prítlak a spomalil monopost najmä v rýchlych zákrutách. V porovnaní s minulým rokom sa výška
nosa posunula k zemi o 36 milimetrov.
Okrem toho je maximálna plocha limitovaná na deväťtisíc milimetrov. Zníženie nosa je v podstate bezpečnostný

prvok – vzhľadom na minimalizáciu
možnosti zranenia jazdca pri náraze
zboku do kokpitu.
Zadné krídlo sa menilo tiež. Zmizlo spodné krídlo, namiesto neho má
formula dve podporné ramená a menila sa aj plocha zadného prítlačného
krídla. Zväčšil sa iba otvor pre zníženie
prítlaku, systému DRS, takže predbiehací manéver by mal byť rýchlejší. Výfuk je centrálny. Nachádza sa v zadnej
časti, takže pomoc výfukových plynov
už difúzor nevyužije.
Znížila sa nielen výška nosa, ale aj
výška zavesenia predných kolies, čo je
opäť dôvod na zmenu tvarov monopostu. Pribudol ďalší schodík v oblasti
predných kolies – ďalšia rana pod pás
estetiky formuly. Šírka predného krídla bola taktiež zúžená o pätnásť centimetrov a zmenila sa aj poloha jazdca.
Piloti budú mať nohy nižšie a budú sedieť vzpriamenejšie.
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Úloha, ako sa s novými pravidlami vyrovnať, bola pre každého rovnaká. V Mercedese sa rozhodli pristúpiť
k riešeniu netradične. Neriešili samostatne motor, rekuperačnú jednotku,
palivo elektroniku a osobitne podvozok a aerodynamiku, ale na celý monopost sa pozreli ako na jeden celok.
Každá zmena na ktoromkoľvek podsystéme má totiž vplyv na zvyšok auta.
Preto sa všetko riešilo spoločne a hľadal sa najrýchlejší variant. Do tímu inžinierov prizvali aj inžinierov, ktorí
monopost formuly jeden nikdy nestavali, a mohli sa tak pozrieť na veci s odstupom a pre túto kráľovnú motoristického športu netradične.

REVOLUČNÁ
HNACIA JEDNOTKA
Najväčšou zmenou prešli pohonné
jednotky. Objem motora sa znížil až
na tisícšesťsto kubických centimetrov,
výkon pomáha dvíhať turbodúchadlo
a monopost bude využívať elektrickú
energiu, ktorú získa prostredníctvom
dvoch jednotiek na rekuperáciu brzdnej energie. Prvá z nich využíva na rekuperáciu brzdnej energie zadné brzdy.
Zadné brzdy tak poháňajú generátor,
ktorý zásobuje dobíjacím prúdom batérie. Mechanickú väzbu tak nahradila
elektronika, inými slovami – ide o systém brake-by-wire. Pritom rekuperačná
energia a brzdný účinok musia byť zladené s prednými brzdami a, samozrejme, treba zohľadniť bezpečnostné hľadisko jazdca. Každý chybu v naladení
monopostu vidíte na trati v podobe zablokovaných zadných kolies.
Druhým zdrojom elektrickej energie je teplo, ktoré produkuje turbodúchadlo spolu s motorom. Minimalizácia tepelných strát je opäť oblasťou,
kde Mercedes AMG F1 získava svoju
výkonovú prevahu. Turbodúchadlo je
navyše umiestnené pred motorom, čo
je práve výsledkom odlišného prístu- J
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J pu návrhárov ku konštrukcii z iného
prostredia ako F1, ale so skúsenosťami
pri využívaní nových technológií. Toto
prepojenie napokon dokazuje fakt, že
technológie F1 si skôr alebo neskôr
nájdu cestu pod kapotu sériových automobilov a Mercedes-Benz chce v danom smere vyťažiť maximum pre svoje
budúce autombily.

DOKONALOSŤ VÍŤAZÍ
ZÍÍ
V porovnaní s predchádzajúcou
zajúcou
konštrukciou motorov V8 a systému
KERS má ten nový trikrát vviac
dielov,
iac di
dielov
o ,
čo znamená, že je mimoriadne
dne komplikovaný. Opäť je to šancaa pr
tých,
pree tý
tých
ch,,
ktorí k riešeniu problémov p
pristupovarist
ri
stup
upov
ovaali s nebývalou starostlivosťou
okrem
ou a o
krem
kr
em
toho venovali dvojnásobnú p
pozornosť
ozorn
nos
osť
každému detailu. Napokon,
n, okrem
spomínaných zmien sa menila
nila aj veľkosť nádrže a na preteky si pilot môže
vziať iba sto kilogramov paliva,
liva, čo je
asi stotridsať litrov benzínu.
u. Práve začiatok tejto novej, možno povedať
ovedať technologickej éry si Mercedes-Benz
Benz ukoristil sám pre seba. Právom...
m... Ó
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Strieborné šípy
Prvý monopost s týmto označením bol
slávny Mercedes-Benz W25 z roku 1934.
Vlastne aj vtedy sa rysovala nová epocha. Za konštrukciu zodpovedali: Hans
Nibel ako vedúci projektu, Max Wagner
mal na starosti podvozok a Otto Schilling zodpovedný za motor. Veľkým súperom bola v tých časoch
c stajňa Alfa
Romeo P3 Tipo B, ktorá vyhrala predchádzajúce preteky. Mercedesy neprehrali na trati, z prvých pretekov ich
stiahli vzhľadom na to, že ešte neboli úplne pripravené. Ich debut sa posunul na
nu
n preteky pri Eifeli.
Tam
Ta
m sa p
ri
techpri

Neubauer spolu s jazdcom Manfredom Bauschitzom vymysleli odstránenie bielej farby, ktorá bola typická pre
nemecké monoposty. Ráno pred pretekmi si všetci všimli lesknúci sa Mercedes a po tom, čo von Bauschitz preteky vyhral, prezývka strieborné šípy bola
na svete.
ý
Pôvodnýý výkon
206 kW/280 koní
v priebehu rokov vzrástol až na neuveriteľných 36
363 kW/ 494 koní, pričom maximálna rýchlosť už vtedy presahovala
300 km/h
/ . Mi
imo
mori
riad
adne úsp
pešný m
od
del
km/h.
Mimoriadne
úspešný
model
W25 napoko
kon dominoval celej sezónee
napokon
a vyhral celkovo 16 pretekov vrátane
Grand Prix, ktoré sa zaratúvali do hodnotenia jazdcov a tímov. Zdá sa, že po
80 rokoch sa história opakuje.

nickom preberaní
zistilo, že monopost je o jeden kilogram ťažší. Šéf tímu Alfred
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spektrum

,,Guinnessovské“
elektrorallye WAVE
Pri príležitosti elektroralley WAVE
(World Advanced Vehicle Expedition) sa
pred múzeom Mercedes-Benz v Stuttgarte na podujatí, ktoré podporila aj spoločnosť Daimler, stretlo spolu 507 vozidiel,
poháňaných výlučne elektromotormi napájanými z akumulátorov.

Vozidlá prešli svoju 3,5 kilometrovú
„spanilú jazdu“ v konvoji od múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte-Untertürkheim
k stuttgartskej Volksfestgelände, pričom
konvoj na jeho čele viedol minister dopravy Winfried Hermann na svojom služobnom vozidle Mercedes-Benz Trie-

dy A E-CELL. Okrem áčka sa zučastnili
aj SLS AMG Coupe Electric Drive, B-Class Electric Drive, B-Class F-CELL,
Vito E-CELL, Citaro FuelCELL Hybrid
a smart Fortwo Electric Drive. Všetkých
507 vozidiel vytvorilo rekord v počte
elektrických vozidiel, čím dosiahli aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov.
Deväťdňová Elektrorallye WAVE
s účastníkmi v 78 tímoch z rôznych krajín sveta, medzi ktorými nechýbali ani
Slováci, viedla 1 600 kilometrov naprieč
Európou. Zúčastniť sa jej mali všetky homologizované elektrické vozidlá:
osobné, motocykle, skútre, autobusy
i nákladné. Za zvýhodnených podmienok i zapožičané smarty výlučne elektrickej stuttgartskej ﬂotily car2go.
Text: MBSK / Foto: Daimler AG

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

Pozvánka

Mercedes-Benz Tour
12. – 14. septembra 2014, Vysoké Tatry – Pieniny
MILÍ PRIAZNIVCI ZNAČKY
MERCEDESBENZ,
radi by sme vás v mene Mercedes-Benz
klubu Slovensko pozvali na ďalší ročník
Mercedes-Benz Tour, ktorý sa bude konať
v dňoch 12. až 14. septembra 2014 v regióne Vysoké Tatry. Tak ako predchádzajúce ročníky, aj tohtoročné stretnutie je
určené pre všetkých majiteľov a priaznivcov vozidiel značky Mercedes-Benz bez
rozdielu veku a vyhotovenia vozidla, t. j.
tak pre oldtimery, ako aj pre youngtimery všetkých typov.
Podujatie sa začne registráciou v piatok 12. septembra 2014 v hoteli Hutník
v Tatranských Matliaroch. Akciu otvorí piatkový úvodný večer, počas ktorého sa účastníci dozvedia organizačné po-

electrorallye - pozvanka na zraz.indd 11

kyny, pravidlá rely a budú mať možnosť
pozrieť si prezentáciu materiálov s tématikou Mercedes-Benz a partnerov MB
Klubu Slovensko, ktorí podporili tohtoročnú MB Tour.
Štart prvej etapy je naplánovaný na sobotu ráno a jej cieľom sú Pieniny. Okrem

zajímavých prírodných scenérií čakajú súťažiacich na trase zaujímavé úlohy
a v cieli bude pripravený obed. Následne budú môcť účastníci absolvovať splav
na rieke Dunajec, ako aj zažiť iné adrenalínové dobrodružtvá. Absolvovaním
druhej etapy sa pretekári dostanú späť
do hotela Hutník, kde vo večerných hodinách vyhlásime výsledky na galavečeri
pri príležitosti osláv 15. výročia MB klubu Slovensko. Nedeľným programom
bude spanilá jazda do Vysokých Tatier,
kde prebehne fotenie účastníckych vozidiel s panorámou štítov našich veľhôr.

Bližšie informácie a registračný formulár nájdete na www.mercedes-benz-klub.sk.
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Hviezdne
konexie
Aj napriek tomu, že niektorí sa už rozlúčili s kombiverziami
bežných automobilov, Trieda C nezabúda na svojich skalných
fanúšikov. Nová generácia modelu T si pripísala pár
centimetrov a proporcie športiaka a jeden prvok, ktorý
dokazuje technologický náskok Stuttgartu...
Text: Majo Bóna | Foto: Daimler AG
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M

ať konexie „tam
hore“ je nesmierne
užitočné. Nie každý
však má to šťastie nakloniť si hviezdy, no
Mercedes-Benz to dokáže vybaviť za
vás. Údaje z navigačného systému má
k dispozícii aj riadiaca jednotka klimatizácie, ktorá v prípade vjazdu do tunela uzavrie vnútorný okruh tak, aby posádka nedýchala nebezpečné splodiny.
Vlastne je to opäť jeden z menších dôkazov toho, že cieľ vývojárov leží ďaleko za horizontom bežných požiadaviek. A, samozrejme, auto rozpozná,
keď opustíte tunel, takže po výjazde

začne čerpať čerstvý vzduch. Mercedes-Benz Triedy C teda zaujme aj bez
toho, aby ste otvorili dvere batožinového priestoru.

DELIKÁTNE PROPORCIE
Prezriete si fotograﬁe a zistíte, že dizajnéri sa pohrali s dimenziami a úžitkový charakter auta obdarili nádherným rozšírením vzadu, línie okien
kopírujú tie z modelu CLS Shooting
Break a sklon zadného čela naznačuje takisto ústup niekoľko kubických decimetrov v prospech celkovej estetiky.
Práve preto si v technických údajoch
nájdete základný objem 490 litrov, kto-

rý môžete sklopením zadných operadiel postupne konvertovať až na rovných 1 500 litrov. Je to rekord v triede?
Nie, ale to nie je podstatné, napokon,
doteraz sa mercedesom vyčítal konzervativizmus, ktorý je už minulosťou.
Podobne aj prístup do batožinového
priestoru ponúka novú črtu. Bezproblémové nakladanie s tovarom zabezpečí systém HANDS-FREE ACCESS
a umožní vyberanie vecí z kufra bez
použitia rúk, stačí nohou „kopnúť“
pod zadný nárazník a veko sa automatický otvorí. Identickým gestom dolnej
končatiny ho uzavriete.
Matematické vyjadrenie variability J
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J interiéru obsahuje delenie 40 : 20 : 40.
Obsadenie zadnej lavice tak ráta s troma alternatívami, takže prepravnú kapacitu si nastaví každý vodič sám, presne podľa svojich aktuálnych potrieb.

UMENIE OVLÁDANIA
Devízou novej generácie Triedy C
je umelecky spracovaný interiér, najmä kruhový ovládač systému Com-

14

mand ponúka vynikajúco spracovanú
opierku s kovovým puzdrom. Ak ste
fanúšikom high-tech technológií, povrch opierky dlane môže byť aj dotykový a vy môžete jednotlivé funkcie
ovládať prostredníctvom končekov
vašich prstov. Okrem toho sa v rámci konﬁgurácie vášho vysnívaného
kombi môžete pokojne spoľahnúť aj
na vzduchový podvozok AIRMATIC

s nastavením od komfortného až po
ostrý režim Sport+.
K dispozícii je rovnako aj armáda
asistenčných systémov, snímané sú viaceré parametre vrátane únavy vodiča,
možnosti kolízie, potreby brzdnej sily,
križujúcej premávky či asistent jazdy
v pruhu. To všetko presúva nový model T na technologickú špičku automobilov s typom karosérie kombi.
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ĽAHŠIE A RÝCHLEJŠIE
Hliníkové diely tvoria 49 percent karosérie, takže v porovnaní s predchodcom zhodila 65 kilogramov a môže sa
pochváliť titulom najľahšieho kombi
v triede. Môžete si tak oveľa viac vychutnať všetky kilowatty a kone.
Model T ponúka identické výkonové portfólio ako sedan, čiže momentálne maximum je rovných

333 koní/245 kW, najslabšia naftová
verzia ponúka 85 kW/115 koní. Najúspornejšia je hybridná verzia, ktorá
si pri mimoriadne slušnom kombinovanom výkone 150 kW + 20 kW vystačí iba s 3,8 litra na 100 kilometrov.
Posledným argumentom je zážitok. Ak
milujete verzie kombi, nemáte čo riešiť.
Teda máte, Mercedes-Benz Triedy C
v spomínanej karosárskej verzii. Ó

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

Svalnato pôsobiace blatníky, typicky sploštená strešná a plynulá bočná
línia, natiahnutá kabína (Greenhouse), príznačná maska chladiča s centrálnou chrómovou lamelou, už na prvý pohľad výrazné a veľké výrezy
na mohutne pôsobiacich 22-palcových kolesách, vysoká línia okien
a vzdušná svetlá výška – to sú hlavné atribúty, vďaka ktorým je
najnovší koncept z dielne Mercedes-Benz poriadne nad vecou.
Text: Peter Škorňa | Foto: Daimler AG
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A

to v každom ohľade.
Takmer päť metrov
dlhý, dva metre široký a meter a trištvrte vysoký Mercedes-Benz Concept Coupé SUV sa stáva
zmyselne exkluzívnou a zároveň osobitou, zhmotnenou predstavou dynamiky a vizionárstva jeho tvorcov.
Svojou prirodzenou suverénnou športovou dravosťou predstavuje moder-

ný luxus a estetickú požiadavku zmyselnej čistoty.

NEZABUDNUTEĽNÉ ČRTY
Hneď na prvý pohľad každého motoristického milovníka dokonalosti zaujme vzpriamená športová maska s lamelou, orámovaná trojrozmerne
vypracovanými, modernými viaclúčovými svetlometmi výlučne s technikou
LED, ktorá je najdôležitejším prvkom J
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J prednej časti s krátkym atraktívnym
previsom. Za spomienku stojí aj lak
ALU-BEAM, ktorý je akousi nostalgickou a symbolickou reminiscenciou na
strieborné šípy z tridsiatych a päťdesiatych rokov.

CHARAKTER VOZIDLA
Zadná časť coupé zodpovedá dizajnu kupé Triedy S, pričom jej ojedinelosť podčiarkuje úzky svetelný pás
s trojrozmernou optikou podobnou ru-

18

bínom. No nielen predok a zadok určujú charakter tohto vozidla. „Medvedí“ podiel na ňom majú aj bezrámové
bočné okná, rovnako ako aj úplne zapustené kľučky dverí. Vizionári, tvoriaci ďalší umelecký skvost s trojcípou
hviezdou na kapote, vdýchli svojmu
dielu
športový charakter
d l presvedčivý
d
h k
s pohonom všetkých štyroch kolies,
so vzduchovým pružením a s variabilnou reguláciou dynamiky jazdy (Dynamic Select Control), umožňujúcou až

štyri rozdielne
prednastavené jazdné
rozd
programy a individuálne programovateľné nastavenia.
Ó
nast

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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HVIEZDY CIEST
majú už aj multimediálnu tvár!
+YLH]G\FLHVW

Vážení čitatelia magazínu HVIEZDY CIEST
a priaznivci striebornej hviezdy, máme
pre vás skvelú správu. Po tom, ako sme
sa rozhodli ,,onlinovej“ generácii ponúkať
pútavé témy na stránke www.eSTAR.sk,
aj v prípade HVIEZD CIEST sme pristúpili
k elektronickej verzii pre zariadenia
s operačnými systémami iOS a Android.



+YLH]G\FLHVW

;,9

0DJD]tQYDāHMWULHG\

Đ

32'1,.29§0§',8052.$
1,.29§0§',8052.$
32'1,.29§0§',8052.$
32'1,.29§0
§0§',8052.$
32'1,.29§0§',8052.$
9.$7(*±5,,1$-/(3j,$
9.$7(*±5,,1$-/(3j,$ 9.$7(*±5,,32'1,.29»
9.$7(*±5,,3
,32'1,.29»
2
9.$7(*±5,,32'1,.29»
*5$),&.6751.$
0$*$=«1(;7(51
0$*$=«1(;7(51
51
0$*$=«1,17(51
.2081,.&,$
.2081,.&,$

HVIEZDNE
KONEXIE

Mercedes-Benz
Triedy C Kombi

LEGENDY

Mercedes-Benz
a skupina LUCIE

PREDOBRA Z
NOVE J IKONY

Mercedes-Benz
Concept Coupé SUV
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Text: Peter Škorňa

Z

tohto dôvodu od
prvého tohtoročného čísla printového
vydania magazínu
HVIEZDY CIEST
prinášame aj jeho úplne novú
elektronickú verziu.

V ČOM SPOČÍVA?
Elektronická multimediálna
forma má oproti printovému vydaniu atypickejšie zalomený obsah, je výrazne dynamickejšia,
modernejšia a hlavne – vizuálne
atraktívnejšia.
Stačí, ak si do svojich zariadení iOS (tablet a smartfón) alebo
Android (tablet) bezplatne stiah-

DANIELA HANTUCHO
HOVÁ
VÁ

nete HVIEZDY CIEST z obchodu iStore alebo Google Play. Pomocou publikačného systému
CoverPage tak ľahko získate pohľad na novú, vizuálne atraktívnu multimediálnu formu vášho
magazínu.
Nebudete v ňom nútení komplikovane listovať jednotlivé strany magazínu, ale v rámci jednotlivých materiálov si budete môcť
scrollovať (posúvať) texty, preklikať sa na webové linky, prehliadať si galérie fotograﬁí, pozerať
videá či počúvať hudbu.
Takže pokiaľ máte vhodné komunikačné zariadenie – do scrollovania, priatelia... Ó

Maximalistka

DCNMCJCPVWEJQXCKPFF

Odkazy
dk
na stiahnutie
i h
i HC
pre operačný systém iOS a Android:

iOS zariadenia

Android zariadenia

http://mb4.me/hc-ios/

http://mb4.me/hc-android/
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MAXIMA
Predstavovať jednu z najúspešnejších slovenských športovkýň
v histórii – tenistku svetovej triedy, víťazku Fed Cupu a Hopman
Cupu s tímom Slovenska, niekoľkonásobnú Tenistku roka
na Slovensku a dlhoročnú slovenskú reprezentantku Danielu
Hantuchovú – by bolo asi zbytočné. Je totiž osobnosťou
známou po celom svete. O to radšej vám v nasledujúcom
rozhovore sprostredkúvame jej osobný pohľad a názor na veci,
o ktorých sa na Slovensku až tak nevie...
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

20

HVIEZDY CIEST 02/2014

hantuchova.indd 20

18. 6. 2014 23:52:59

LISTKA
S

te rodáčka z Popradu, žili
ste v Bratislave, trvalý
pobyt máte v Monaku, rodinný kaštieľ v Maďarsku.
Kde sa cítite doma?
- Slovensko bude a aj vždy bolo
miesto, kam sa budem vracať najradšej. Je to moje rodisko, mám tu svoje
korene, rodinu. Priznám sa však, že
mojou srdcovou záležitosťou je Taliansko.
Čím?
- Ľuďmi – tým, ako žijú, ako si vedia
svoj život vychutnať, tešiť sa z neho.
Páči sa mi svojou históriou, svojimi neuveriteľnými zákutiami. Najviac ma
však – ako som už povedala – na ňom
fascinujú samotní ľudia.
Spomínate Taliansko. Ktorá jeho
časť vám najviac prirástla k srdcu?
- Rím.
Ste v profesionálnom tenise už
15 rokov, dosiahli ste množstvo
úspechov a viaceré máte ešte pred
sebou. Mňa však zaujíma, čo je
to, čo vás stále motivuje a poháňa
hrať tenis naďalej.
- Ako profesionálna tenistka môžem
v rámci svojich aktivít pomáhať aj iným
ľuďom. A to motivuje aj mňa, pretože
viem, že čím viac sa mi darí, tým viac môžem osloviť ľudí a následne pomáhať aj
tým, ktorí pomoc potrebujú. Tenis mi dal
v živote veľmi veľa a aj preto pre mňa aj
veľmi veľa znamená. Aj preto cítim voči
nemu a tomu, čo robím, veľkú zodpovednosť. Pomocou tenisu sa tiež snažím motivovať mladých ľudí v ich snahe niečo
dosiahnuť. Pretože keď za svojimi snami
ideme a dáme do toho úplne všetko, tak
sa výsledok vždy dostaví.
Ste mladá a napriek tomu máte za
sebou závidenia hodnú kariéru. Aj
preto ma zaujíma, či ešte máte nejaké športové ciele.
- Samozrejme. Každý deň sa zlepšovať, dávať do toho maximum. A ne- J
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Jednoducho
chcem, aby mali
veci, pre ktoré
sa rozhodnem,
význam a aby
som tým ľudí
okolo seba robila
šťastnými.

J týka sa to len športu. Týka sa to aj
iných mojich osobných aktivít – či ide
o charitu, fotenie, alebo čokoľvek iné,
čo vo svojom živote – či už v športovom, alebo osobnom – robím. Jednoducho chcem, aby mali veci, pre ktoré
sa rozhodnem, význam a aby som tým
ľudí okolo seba robila šťastnými.

22

Tenis vám veľmi veľa dal, zrejme
vám však aj čosi vzal...
- Mnoho ľudí, ktorí robia vrcholový
šport, ako aj ja, by vám povedalo, že
nemali detstvo ako iné deti, chýbalo
im to či ono. Myslím si, že takýto postoj je nesprávny. Pretože pokiaľ človek ide za svojím cieľom, sám a dob-

rovoľne tomu obetuje aj určité veci.
A pokiaľ sa mu jeho sny podarí dosiahnuť, v tom prípade tá obeť mala
svoj zmysel, opodstatnenie.
Dokážete sa aj dnes, po toľkých
rokoch vo vrcholovom, profesionálnom športovom kolotoči, tenisom ešte zabávať alebo je to už
viac-menej váš job?
- Určite je to pre mňa v prvom rade
zábava, pretože keby nebola, tak by
som už tenis nehrala. V živote sa mi
podarilo dosiahnuť mnoho vecí a verte mi, že keby som to, čo robím, mala
robiť len ako prácu pre peniaze – bez
radosti a pocitu naplnenia, tak to už
dávno nerobím.
Zrejme budete so mnou súhlasiť,
že s popularitou prichádzajú ruka
v ruke aj závisť či určité negatíva.
Ako je to vo vašom prípade? Vnímate ich vo väčšej miere doma –
na Slovensku alebo v zahraničí?
- Na Slovensku. Vlastne, viac-menej
len tu...
Čím to podľa vás je?
- Priznám sa vám, že neviem. Hovorí sa, že doma nie je človek nikdy prorokom... Keď som bola mladšia, nechápala som, prečo keď prídem
do Japonska, USA či inej krajiny, ľudia vám držia palce, povzbudzujú vás,
prajú vám úspech. Tu doma to tak nebolo. Nakoniec som prišla na to, že
v živote sa nemôžete zavďačiť úplne
každému, nemôžete očakávať, že vás
budú mať všetci radi. Aj preto si nemôžete brať všetky reakcie k srdcu,
ale keď v živote čokoľvek robíte, musíte to robiť maximálne. To, čo tomu
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obetujete, však často vaši kritici nevidia a nevedia. Viete to len vy a najbližší ľudia okolo vás.
Dá sa teda povedať, že máte na ružiach ustlané viac v zahraničí, než
tu doma?
- Jednoznačne. Ako sme už spomínali – je to možno spôsobené aj závisťou, prípadne tým, že u nás, len čo sa
niekomu začne dariť, keď začne čo
len trochu vyčnievať svojimi výkonmi nad ostatných, tak namiesto povzbudenia nasleduje snaha toho človeka dostať do ,,normálu“. Do priemeru.
Jednoducho je to taká slovenská mentalita..
Každý z nás má svoje silné a slabé
stránky. Aké sú tie vaše?
- Mojou silnou stránkou je nepochybne to, že keď si niečo zaumienim, som pre dosiahnutie svojho cieľa ochotná urobiť všetko. Podobne je
to aj v prípade, keď niekoho milujem
– vždy dávam do vzťahu maximum,
celé svoje srdce. Aj preto ľudia okolo
mňa vedia, čo pre mňa znamená lás-

ka a aká je pre mňa dôležitá. Z tých
negatívnych spomeniem tvrdohlavosť.
Tá ide ruka v ruke s cieľavedomosťou.
Hoci si uvedomujem, že by som niekedy mohla aspoň trochu poľaviť...
Ste rešpektovanou osobnosťou.
Reálnou, nie takou, za aké sa na
Slovensku považujú tzv. rýchlo
kvasené televízne či bulvárne celebrity. Aký je recept a návod na
to, aby sa človek stal značkou,
hviezdou a osobnosťou ako vy?
- Tak to som rada, že ste ma nezaradili medzi slovenské celebrity.
A v čom je ukryté tajomstvo toho, ako
sa ňou stať? Musíte mať a vyznávať vo
svojom živote správne hodnoty.
To znie pekne, ale ktoré to sú – tie
správne hodnoty?
- V prvom rade je potrebné stáť
vždy – za každých okolností – pevne
nohami na zemi. Pretože krátkodobý
úspech v športe až tak veľa neznamená. Oveľa dôležitejšie je, aby si vás ľudia vážili a pamätali aj neskôr, keď už
nie ste na vrchole.
Aby si vás nepamätali len vďaka
momentálnym výsledkom či vďaka
vašim fotograﬁám, ale vďaka tomu,
ako vystupujete a ako sa správate nielen na dvorci, ale aj mimo neho. Akí
ste a ako vás ľudia vnímajú – to vám
ostane na celý život. Moja športová
kariéra sa jedného dňa skončí a to,
keď si ľudia aj napriek tomu budú pamätať, aký som bola a aj som človek,
je pre mňa dôležitejšie než akékoľvek
krátkodobé športové úspechy. Hoci
nepopieram, že aj tie dokážu príjemne potešiť.
K prémiovým osobnostiam patria aj prémiové značky. Čo sa týka
osobných vozidiel, vy ste prišli na
naše stretnutie s najnovšou Triedou S. Čím vás oslovila?
- V prvom rade svojou kvalitou,
svojím osobitým, neskutočným štý-

lom. Mercedesy sú samy osebe najvyššou triedou vo svojom segmente
a aj v prípade „esky“ dokázali, ako si
auto môže udržať svoju vysokú úroveň a mať pritom aj šmrnc. A to je to,
čo vlastne vystihuje nielen toto auto,
ale aj mňa. Zároveň mi vyhovuje maximálna možná bezpečnosť. Auto vnímam ako súčasť prezentácie nielen
mojej osoby, ale aj života. Aj preto si
vždy vyberám také vozidlo, v ktorom
keď ma ľudia uvidia, tak si podvedome povedia, že to auto patrí ku mne.
Keď sme pri autách, ste dobrá vodička?
- Myslím si, že áno. Hoci by som to
nemala hovoriť, podobne asi ako každý športovec, nedokážem jazdiť pomaly. Jazda autom je pre mňa vždy dokonalým relaxom. Viete, na turnajoch
ma po celom svete vozia v autách vodiči, a preto, len čo je to možné, hneď
šoférujem svoje vozidlo. A verte mi,
že si to aj patrične užívam, pretože to
pre mňa znamená určitú formu mentálneho oddychu. Ó

Čomu sa bude Daniela venovať, keď zavesí tenisovú raketu na klinec, ako je to s tikotom jej biologických hodín,
ako vníma charitu a svoju nadáciu – o tom sa dočítate v neskrátenej verzii rozhovoru na www.eSTAR.sk.
A nielen to – jeden čitateľ, ktorý správne odpovie na otázku, uverejnenú na www.eSTAR.sk, získa originálnu
šiltovku Mercedes-Benz s vlastnoručným podpisom Daniely Hantuchovej!
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Mercedes me sa stalo novou značkou,
zastrešujúcou všetky existujúce
a budúce ponuky služieb značky
Mercedes-Benz. Od tohto
leta sa stáva kedykoľvek
online prístupnou vo
svojej digitálnej platforme
na internete.
Text: Tibor Križanovič, MBSK / Foto: Daimler AG

Mercedes me
Prémiová kvalita úrovne
starostlivosti o zákazníka

B

alík služieb Mercedes me
zohľadňuje všetky témy relevantné pre výrobky, akými sú kúpa vozidla, jeho
ﬁnancovanie a údržba, rovnako ako aj medzinárodne úspešné
služby mobility z dielne Daimler a člení sa na päť oblastí: move me, connect
me, assist me, ﬁnance me a inspire me.

24

INTEGRÁCIA
Balíkom služieb sa podarilo moderným a dynamickým komunikačným
prostriedkom integrovať všetky oblasti servisu a mobility do jedného východiskového bodu, čím sa nielen výrazne
zlepší orientácia v prípade potreby použitia akýchkoľvek služieb, ale zároveň
logicky a cielene – v rámci odbytovej

a marketingovej iniciatívy Mercedes-Benz 2020 – Best Customer Experience – posúva latku absolútne nového spôsobu individuálnej starostlivosti
o zákazníka do nepoznaných výšin.

INOVÁCIA
Mercedes-Benz tak službami Mercedes
me jasne demonštruje dôraz, ktorý kladie
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nielen na kvalitu a technickú vyspelosť
svojich modelových tried, ale aj na samotné služby a ich marketing. Jednoducho
– okamžite pružne reaguje na požiadavky a potreby svojich zákazníkov tým, že
dokázal spojiť všetky existujúce a budúce
služby do zastrešujúcej individuálnej ponuky Mercedes me, šitej na mieru každého klienta. Ako na margo balíka služieb J

HVIEZDY CIEST 02/2014

mercedes me.indd 25

25

18. 6. 2014 23:04:22

predstavujeme

Mercedes me jasne demonštruje
dôraz, ktorý kladie nielen na kvalitu
a technickú vyspelosť svojich
modelových tried, ale aj na samotné
služby a ich marketing.
uviedol predseda predstavenstva Daimler
AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars
– Dr. Dieter Zetsche: ,,Ako hybná sila noJ vých riešení mobility však našu inovačnú
silu využívame nielen vo vývoji výrobkov,
ale aj vo vývoji ﬂexibilných služieb, ktoré
siahajú ďaleko nad rámec automobilu.“

MOVE ME
Mercedes move me ponúka inteligentné riešenia mobility, nezávisle od toho,
či používateľ vlastní automobil. Produktmi moovel, car2go a car2go black, ako
aj Park2gether pracuje Daimler Mobility Services GmbH na tom, aby ľuďom
ponúkala veľký výber individuálnych
mobilitných služieb. Strategické partnerstvá okrem toho dávajú zákazníkom
ešte väčšiu slobodu vo výbere, ako napríklad funkciou na privolanie taxi služby na báze smartfónu MyTaxi, portálom
nájomných limuzín s vodičom Blacklane alebo aplikáciou pre služby diaľkových
autobusov FlixBus. Paletu rozširuje ponuka požičovne prémiových automobilov
Mercedes-Benz Rent.

26

CONNECT ME
Služby Mercedes connect me umožňujú zákazníkom spojiť sa vždy a všade so svojím vozidlom. Súčasťou služieb
konektivity sú manažment nehody, manažment údržby a manažment technickej poruchy, ako aj systém tiesňových
hovorov Mercedes-Benz a telediagnostika. Vďaka funkcii Remote Online zákazník vie, kde zaparkoval svoje vozidlo, či sú dvere zamknuté a či má
plnú nádrž. Cez Remote Online možno
zapnúť aj nezávislé kúrenie. Pohodlie
individuálnej mobility zvyšujú aj ďalšie
aplikácie Mercedes-Benz pre smartfóny
s aktuálnymi informáciami.

ASSIST ME
Mercedes assist me ponúka osobný
a na individuálne potreby nastavený
servis pre vodičov automobilov značky
Mercedes-Benz pri kalkulovateľných
nákladoch servisu – a to 24 hodín denne a všade. Obsahuje online prístup
k službám pre zákazníkov vrátane automatizovaných funkcií na rezervova-

nie termínu. Okrem toho môže každý
vodič online bez najmenších problémov nájsť autorizovaného partnera
Mercedes Benz podľa svojho výberu
a spojiť sa s ním.

FINANCE ME
Mercedes ﬁnance me sprostredkúva zákazníkovi ﬁnančné služby šité na
mieru na všetko, čo súvisí s jeho automobilom a umožňuje pohodlný prístup
k spektru služieb od Daimler Financial
Services – od ﬂexibilných a atraktívnych riešení ﬁnancovania cez individuálnu ponuku služieb až po vhodné poistenie zvoleného auta.

INSPIRE ME
Mercedes inspire me umožňuje pohľad do sveta výskumu a vývoja automobilky Mercedes-Benz a je informačným portálom so zaujímavými
príbehmi z prostredia inovácií, technológií a mobility: zákazník môže cez komunitu stáť pri vzniku inovatívnych
obchodných koncepcií Mercedes-Benz.
Môže diskutovať s expertmi z rôznych
odvetví a podieľať sa tak skôr ako iní
na vývoji nových technológií a služieb,
ako aj vkladať vlastné nápady a predstavy. Ó
Viac informácií na: www.mercedes.me

Registrácia na internetovom portáli Mercedes me bude k dispozícii od leta 2014.
Jednotlivé služby Mercedes me budú
uvedené v nasledujúcich mesiacoch.
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Nová Trieda C má
CarPlay od Apple
V novej Triede C mal na ženevskom autosalóne
premiéru aj informačný a zábavný systém
do auta „CarPlay“ od spoločnosti Apple.
Mercedes-Benz sa tak stal prvým nemeckým
prémiovým výrobcom, ktorý informačný
a zábavný systém spoločnosti Apple integroval
do auta. Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler AG

N

ový informačný a zábavný systém do auta od spoločnosti Google sa má začať využívať vo vozidlách
s hviezdou po jeho dokončení. Plnú integráciu smartfónu do architektúry vozidiel Mercedes-Benz umožnila kombinácia vlastného systému Drive
Kit Plus i aplikácie Digital DriveStyle (sú
kompatibilné s iPhone 4 a 5). Najprv sa
pritom smartfón pripája k vozidlu cez

kábel a súčasne sa nabíja. V smartfóne
potom aplikácia (Digital DriveStyle) prepojí všetky základné funkcie z oblastí Social (napr. Facebook, Twitter, Google+),
Media (napr. Aupeo Personal Radio)
a Places (napr. navigácia, Google Places).
Popri riešeniach na báze smartfónov pritom multimediálny systém COMAND
Online značky Mercedes-Benz umožňuje prístup do siete pre všetky bežné telefóny. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Automobilové
legendy
Mercedes-Benz
V encyklopedických publikáciách o výrobe
automobilov zahraničných vydavateľov
sa veľakrát uvádza, že spojením automobiliek
Benz a Daimler v roku 1926 vznikol výrobca,
ktorý sa zameral na najvyššiu možnú kvalitu
výroby automobilov a ich čo najprepracovanejšiu
technológiu. Text: Stano Cvengroš / Foto: Daimler AG

N

a to však koncern potreboval mohutný vývojový
potenciál s vysokovzdelanými inžiniermi, ktorí nápadmi a nezvyčajnými riešeniami prekonávali konkurenciu
celého sveta. Nielen tými technickými,

28

ale aj v celkovom dizajne automobilov.
Tak vznikli série nádherných a technicky vysoko zdatných modelov, ktoré sa
stali vzácnymi exemplármi v súkromných, ale aj múzejných zbierkach. Neboli to napokon iba automobily, ale výrobca s trojcípou hviezdou vo svojom
znaku plnil predsa svoje predsavzatia
na pohyb
po zemi,

vo vzduchu i na vode. V priebehu rokov navrhli modely, ktoré sa stali doslova legendami výroby automobilov
a mnohé z nich existovali len v malom
množstve vyrobených modelov. Napríklad model Nürburg (1929) či Grand
Mercedes Cabriolet F (1931).

SKVOST
No jeden z najvzácnejších, Mercedes-Benz 500k, patrí naozaj medzi skvosty a vari aj medzi najdrahšie
kabriolety z celej doterajšej svetovej vý-
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roby automobilov. Mercedes 500K (typ
W29) dostal pomenovanie ako Grand
Touring a vyrábali ho v rokoch 1934
až 1936. Po prvý raz ho vystavili v roku
1934 na berlínskom autosalóne.
Jeho prívlastok K znamená prepĺňaný motor kompresorom. No išlo o oveľa
pohodlnejší automobil, než boli kabriolety S/SS/SSK z dvadsiatych rokov minulého storočia. Ak vodič stlačil pedál
akcelerátora naplno k podlahe, zapojil
tak pohon Rootsovho kompresora, ktorý
vybudil v radovom osemvalcovom motore výkon 160 kní (120 kW), ktorým sa
dosiahla maximálna rýchlosť 160 km/h.
Samozrejme, spotreba paliva stúpla na
30 l/100 km.
Kompresorová päťstovka sa vyrábala
s tromi rozdielnymi podvozkami a ôsmimi typmi karosérie. Dlhší typ mal označenie B a C patrilo štvormiestnej verzii
s rázvorom 3 290 mm. Neskôr jeho podvozok použili aj modely Touring Cars.
V roku 1936 spoločnosť vyrobila Special Roadster, ktorý ponúkal tie najvyššie

jazdné vlastnosti, navyše mal bezpečnostné sklá okien, kvapalinové brzdy a elektrický systém s napätím 12 voltov, ktorý
sa využil na ovládanie okien, stieračov,
smeroviek a zámok dverí.

AUTO STOROČIA
Roadstery 500K boli vo výrobe iba
dva roky a vyrobili z nich 419 kusov.
Modelov Special Roadster však vyrobili iba 29. Automobil sa dostal medzi
kandidátov na titul Auto 20. storočia.
Dnes patria tieto kabriolety medzi
najdrahšie sériovo vyrábane automobily a sú v podstate vzácnosťou. Jeden
z nich vlastní Bernie Ecclestone (veľký kombinátor v pretekoch automobilov formuly 1), ktorému sa ho podarilo získať na aukcii v októbri 2007 za
cenu necelých 700 000 libier šterlingov (1,45 milióna dolárov). V súčasnosti už existuje iba päť kusov, z nich dva
vlastní múzeum Mercedes-Benz AG.
Dnešná cena modelu Special Roadster
HD 1937 je 9 680 000 dolárov. Ó

Niektoré technické
údaje modelu Special
Roadster HD
Motor: radový osemvalcový
Priemer valcov: 86 mm
Zdvih piestov: 108 mm
Zdvihový objem: 5 019 cm3
Výkon pri otáčkach 3 400/min.
74 kW (100 k) bez prepĺňania
Výkon s prepĺňaním:
118 kW (160 k)
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Terminátor
Má svoj vek, trochu svojský pohľad na svet
a jeho športové sako už vyšlo z módy.
Napriek tomu je to stále hora svalov, z ktorej
srší testosterón na všetky strany. Objavte čaro
auta, ktoré vás zaručene prežije.
Objavte Mercedes-Benz CL...
Text: Václav Lipavský / Foto: Daimler AG

K

eď sa na začiatku deväťdesiatych rokov objavila nová generácia prestížnej Triedy S (W140),
len ťažko by ste na trhu
našli mužnejšie auto. Bol to obrovský
kus železa, ktoré sa nehralo na jemnosť, nemaskovalo svoje rozmery a už
vôbec sa nehodlalo krčiť pred konkurenciou. Mamut, ako ho mnohí onedlho familiárne volali, svojím príchodom
konkurenciu fakticky vymazal. Vytvoril si vlastný svet, určil v ňom nové pravidlá a ovládol najvyššiu automobilovú ligy. Bol to svet zhýralého luxusu,
ticha a bezhraničnej kvality. Znie to
ako preháňanie, no bolo to jednoducho tak. Veľký Mercedes však nebol len limuzínou plnou
prepychu, bol to
bodygu-

30

ard, auto, na ktoré sa dalo spoľahnúť.
Hoci predstavoval vrchol, jeho prílišná
formálnosť vytvorila priestor na niečo
športovejšie. Nie v zmysle väčších svalov
či lepšej obratnosti, išlo skôr o nadhľad,
atletickejšie proporcie a chuť byť tak trochu čiernou ovcou šľachtickej rodiny.
Krátko po limuzíne preto brány automobilky opustilo kupé s kódovým označením C140. Technicky vychádzalo z limuzíny, používalo jej benzínové motory
a na cestách vyvolávalo rovnaký, ak nie
ešte väčší rešpekt. Na začiatku kariéry sa
objavilo s označením SEC (1992 – 1993),
neskôr ako S Coupé (1993 – 1996), no
najznámejšie ostáva jeho posledné označenie CL (1996 – 1998).

NEZNIČITEĽNÝ
Kvalita kupé C140 je odrazom konštruktérskej precíznosti, s akou k návrhu a výrobe tohto auta
v Stuttgarte pristupovali. Kompromisy
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Silné stránky
 odolné podvozky
 celková kvalita spracovania
 výborný motor 5,0 V8

boli neprípustné, výber materiálov podliehal najprísnejším kritériám a technológie výroby zodpovedali výbornej povesti značky. Žiadne šetrenie či viditeľné
ekonomické kalkulácie, kupé CL sa jednoducho narodilo v čase, keď hlavnými kvalitatívnymi ukazovateľmi boli výlučne životnosť a odolnosť. A platilo to
bez rozdielu pre plechy, kabínu, motor
aj podvozok, jednoducho – vydržať muselo všetko. A naveky. Bol akýmsi luxusným atómovým krytom
na kolesách, ktorý nelákal tvarmi,
ale mohutnosťou,
proporciami a predovšetkým funkčnosťou. Legendy
o jeho odolnosti potvr-

Vladimír Blažek, jeden z najdzuje aj Vlad
odborníkov na veľké mercedesy
väčších odbo
majiteľ jedného z exemplárov
a zároveň m
dokonalom stave. Ako vedúkupé CL v d
jazdených a historických vozici predaja ja
spoločnosti Motor-Car Bratislava sa
diel spoločno
týmto autám venuje aj profesionálne. Zašli sme teda za ním a v príjemnom rozobjavovali tajomstvá tohto sebahovore objav
kupé. „Garantujem vám, že
vedomého k
pri predpísanej
predpísa údržbe to auto najazdí
kilometrov, ak nie dva,“ začína so
milión kilom
zanietením v očiach Blažek. Dôkazom
tvrdenia sú najstaršie kusy, ktoré
jeho tvrdeni
dnes majú vviac ako dvadsať rokov, no
pri dostatočnej
dostatočn pozornosti sú stále v rovkondícii ako v deň, keď zišli z výnakej kondíc
linky. „Také kvalitné auto dnes
robnej linky
nepostaví,“ pokračuje v chvále
už nikto nep
CL a zároveň dodáva: „Jeho
na adresu C

Slabé stránky
 problémové stierače svetlometov
 palubná doska skrútená od slnka
 drahý servis motora 6.0 V12

čas ešte len príde. Je to poctivo postavené auto, takže ich je na cestách ešte
pomerne dosť. Zatiaľ je z čoho vyberať, z roka na rok sa však ponuka dobrých áut zužuje, až sa jedného dňa
stanú vyhľadávanou zberateľskou raritou.“ S nadšením pristupuje k svojmu
autu a ukazuje na miesta, ktoré pri výbere a hľadaní jazdeného CL netreba
podceniť. Okamžite nám je jasné, že
jeho rady sú neoceniteľnou pomocou
pre všetkých, ktorí nad kupé C140 reálne uvažujú. Povypytovali sme sa preto pána Blažeka trochu viac. J
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Rady odborníka
J JEDNOZNAČNE BERTE

„PÄŤSTOVKU“
Ak ste sa rozhodli pre
kupé CL, hľadajte verziu CL500. Je najspoľahlivejšia (motor M119
E50), za nijakých okolností jej nechýba výkon,
má dostatočnú prestíž
a jej spotrebu udržíte na uzde. Väčšina verzií, ktoré dnes na cestách stretnete, sú
práve osemvalcové CL500. „Päťstovka má skutočne extrémnu výdrž, navyše s ňou môžete jazdiť za pätnásť litrov, čo
nie je veľa. Ak však zatúžite po dvanásťvalBočné chrómoci v CL600, počítajte
vané lišty časom
žltnú. Proces
so spotrebou presahuurýchľuje najmä
júcou dvadsať litrov na
dlhodobé státie
auta na ostrom
100 kilometrov,“ poslnku.
tvrdzuje zažitú pravdu
Vladimír Blažek. „Šesťstovka je veľmi zložitý agregát
(M120 E60), ktorého spoľahlivosť so zanedbaným servisom
prudko klesá. Ak nepoznáte jej
servisnú históriu, berte nohy na plecia a utePôvodné laky boli
pomerne mäkké.
kajte preč,“ varuje BlaStačilo autom
žek. Báť sa nemusíte ani
prejsť umývačstarších verzií CL420
kou s ostrými
kefami a rýchlo
(M119 E42), dynamicky
strácal lesk. Aby
však na CL500 nestamu zostal lesk,
vyžaduje starostčia a ich spotreba zasa
livosť.
o toľko nižšia nebýva.
Stieračom
svetiel sa niekedy
nechcelo vracať
do pôvodnej
polohy. Môže za
to ich prepojenie
s motorčekmi
ostrekovačov.
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Pripravte si finančnú rezervu
Najväčšie kupé toho veľa
dáva, no zároveň dosť vyžaduje. Nie v zmysle náročnosti, ale
ceny servisu. Ak už niečo „odíde“, nebude to lacné. Život
s Mercedesom CL je jednoducho ako život s celebritou, je to
príjemná, ale drahá záležitosť.
„Ak máte auto v dobrom stave,
prežije vás, z času na čas sa však
nejaká súčiastka unaví alebo
jednoducho dožije a vy sa nevyhnete jej výmene. A keďže je
to vlajková loď Mercedesa, počítajte s vyššími sumami,“ varuje Blažek. „Len motorček stieračov stál svojho času 35 000 Sk,
katalyzátor približne 60 000 Sk
a podobne. Ak sa nebodaj pokazí niečo na motore, ceny bývajú
naozaj vysoké. Hoci to znie ako
otrepaná fráza, CL kupujte tak,
aby vám ostala dostatočná finančná rezerva na nečakané servisné výdavky. V prípade tohto
auta to platí dvojnásobne,“ dodáva odborník.

VYHÝBAJTE
SA UNAVENÝM
A PODOZRIVÝM KUSOM
S predchádzajúcim bodom
úzko súvisia aj rady ohľadom
výberu správneho exemplára.
„Trh je plný unavených a nekvalitne poopravovaných áut po ne-
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hodách. Lákajú pekným vzhľadom, no v skutočnosti sú to
pasce, ktoré vás finančne zruinujú. Nájsť dobré auto s malým
kilometrovým nájazdom, prípadne nestočeným tachometrom
vyžaduje obozretnosť a trpezlivosť. Odhadnúť mieru opotrebovania tohto auta je totiž vzhľadom na jeho vysokú kvalitu
náročné. Bez odborníka na tento model je to naozaj risk. Treba si totiž všímať detaily, ktoré
by ste inak prehliadli. Pripravte sa na to, že ceny slušných
kusov sa začínajú niekde pri
sume 10 000 eur. Ak však máte
šťastie, na leštenku, nemusí vám
stačiť ani 30 000 eur. Hľadajte
auto v čo najlepšom stave,“ hovorí Blažek. „Z náhradných dielcov zoženiete všetko, niektoré
dokonca aj v druhovýrobe, osobne však uprednostňujem originálne dielce. Len s nimi má aj
po oprave povestnú kvalitu a tá
k tomu autu jednoznačne patrí,“
pokračuje na tému servisu.

UNAVENÉ PRUŽINY
NIE SÚ PROBLÉM
Pod ťarchou mohutnej karosérie sa časom unavili pružiny,
to však až taký problém nie je.
„Pružiny sa podkladali kalibrovanými podložkami, auto si tak
zachovalo svetlú výšku a čo je
zaujímavé, stále ostávalo príjemne plavné,“ hovorí Blažek. Niektoré kusy navyše už z výroby
disponovali systémom udržiavania stálej svetlej výšky.

SLNKO MU
NEPROSPIEVA
Hľadiac na chrómované lišty
Blažek dodáva: „Lišty na slnku časom žltnú. Nič s tým neurobíte, aj podľa toho ľahko spoznáte, či sú ešte pôvodné, alebo
z nejakého dôvodu menené.“ Teplo však neKožou čalúnená
prospieva ani palubnej
palubná doska
sa na slnku občas
doske. Kožené čalúneskrútila. Riešením
nie jej vrchnej časti
je jej prácne
prečalúnenie.
sa totiž časom mierne
skrúti, podľa slov pána
Blažeka však nejde o veľký problém a dobrý čalúnik si s tým
hravo poradí. Veľa slnka mu naozaj neprospieva.

POZOR
NA STIERAČE
SVETLOMETOV

Kupé CL dostalo
mimoriadne

Výhodou originálhrubé a odolné
kožené čanych svetlometov sú vylúnenie. Ani po
meniteľné krycie sklá.
rokoch tvrdého
používania väčšiŽiadne plasty, ktoré čanou nepraská.
som žltnú, nájdete tu
len poctivé a odolné
sklo, ktoré možno v prípade potreby ľahko vymeniť.
Problémom však môžu byť ich
stierače, čo potvrdzuje aj Vladimír Blažek: „Stierače svetiel
boli prepojené s motorčekmi ostrekovačov
Zadné pružiny
a pracovali v súčinnossa časom unavili,
dali sa však podti. Občas v systéme nieložiť originálnymi
čo zlyhalo a stierače sa
podložkami
nevracali do pôvodnej
a auto na nich
bez problémov
polohy. Dá sa to oprajazdilo ďalej.
viť, ale je to zbytočná
komplikácia“. Ó

Prémiový
Mercedes-Benz Club
Mercedes-Benz klub Slovensko je nielen prejavom spolupatričnosti k značke Mercedes-Benz, miestom
stretnutí zaujímavých ľudí na atraktívnych podujatiach, ale aj spôsobom, ako získať zaujímavé beneﬁty.
Každý člen klubu získa zo Stuttgartu Mercedes-Benz Club Card obsahujúcu kód, pomocou ktorého získa
prístup na zaujímavé internetové stránky a informácie zo sveta striebornej hviezdy.
Viac informácií a možnosti prihlásenia: www.mercedes-benz-klub.sk
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Úspešná Euro VI
Truck RoadShow
Krátko po veľkonočných sviatkoch – v druhej polovici apríla – sa v novootvorených
priestoroch nitrianskej spoločnosti Turancar a zároveň v servisnom stredisku
nákladných automobilov značky Mercedes-Benz uskutočnila hviezdna prezentácia
Euro VI Truck RoadShow. Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, Michal Žitný
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O

dbornej novinárskej a motoristickej verejnosti a pozvaným zástupcom spoločností, prevádzkujúcich
nákladnú a autobusovú dopravu, sa v celej svojej sile predstavila kompletná ﬂotila nákladných vozidiel
a ťahačov, spĺňajúcich ekologickú normu Euro VI – šesť vozidiel Actros, dve stavebné Arocsy, a po jednom vozidle Antos
a Atego. V rámci takmer hodinových testovacích jázd si klienti na pripravenom testovacom okruhu prakticky – pomocou porovnávacej jazdy s geotempomatom a bez
neho – vyskúšali nielen skutočne nízku
spotrebu paliva ťahačov Actros, ale aj možnosti, ako dosiahnuť ďalšiu 5 % úsporu paliva využívaním voliteľného asistenčného systému Predictive Powertrain Control
(PPC). Veľkému záujmu vyše 130 prítom-

ných hostí sa počas oboch dní tešil pristavený ShowTruck, ktorý pomocou interaktívnej prezentácie priblížil nielen spôsoby
a možnosti úspory paliva, ale aj efektívny
manažment vozidiel, prepravy a času FleetBoard. Práve ten – popri asistenčnom systéme PPC – dokáže znižovať nielen náklady
na manažment vozidla, ale aj jeho opotrebenie a v konečnom dôsledku aj samotnú
spotrebu.
Dve stavebné vozidlá Arocs, naložené
nákladom na hmotnosť 20 – 30 ton s pohonom kolies 8 x 4 a 6 x 4, na neďalekom provizórnom offroadovom okruhu predvádzali
svoju spoľahlivosť a vytrvalosť nielen na naklonenom teréne, ale aj na iných terénnych
prekážkach a nerovnostiach.
V Nitre naprázdno neobišli ani zástupcovia autobusovej diaľkovej dopravy. Práve naopak. V reálnych podmienkach – na

cestách Nitry a jej okolia – si s veľkým záujmom otestovali najnovší model diaľkového autobusu Mercedes-Benz Tourismo
Euro VI. Ako zdôraznil na margo dvojdňovej prezentácie Euro VI Truck RoadShow
vedúci predaja úžitkových vozidiel Mercedes-Benz Slovakia Ing. Peter Ondriáš: ,,Výhodnosť kúpy vozidiel, spĺňajúcich normu
Euro 6, sa prejavuje najmä v tom, že investícia tak do nich, ako aj do systému FleetBoard, sa ich majiteľovi dokáže vrátiť už
po štyroch mesiacoch plnej prevádzky...“ Ó

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

„hviezdy Považia“
Uplynulo 20 rokov od chvíle, čo v metropole Považia Trenčíne otvorili prvé
autorizované obchodno-servisné zastúpenie značky Mercedes-Benz.
A to je aj dôvod, prečo sme sa nielen o samotnú prémiovú značku,
ale aj minulosť a plány dílerstva v Trenčianskom kraji zaujímali u toho
najpovolanejšieho, ktorý v spoločnosti pôsobí už 16. rok, riaditeľa Motor-Car
Trenčín, s. r. o., Ing. Andreja Heleša. Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek a archív Motor-Car Trenčín

P

ôsobnosť spoločnosti Motor-Car Trenčín siaha od Považskej Bystrice až po Hornú Stredu či od Myjavy po
Prievidzu a Handlovú. Ide
teda o región, z ktorého okrajových častí je blízko nielen do Trenčína, ale aj
do iných dílerstiev a autorizovaných
servisov značky Mercedes-Benz. A povedzme si úprimne, Trenčín, Dubnica, Myjava či Púchov už zďaleka nie
sú – z hľadiska kapitálu a rozvoja investícií – takými silnými mestami, akými boli kedysi. Aj preto je obdivuhodné, že sa ﬁrma udržala a úspešne pôsobí
už 20 rokov. A naďalej ponúka špičkové
služby. Aké boli jej začiatky? „Súčasná
ﬁrma Motor-Car Trenčín vznikla pred
dvadsiatimi rokmi spojením spoločností
Motor-Car Wiesenthal s Jednotou. Dokonca aj miesto, kde sa v súčasnosti nachádzame, sú pôvodné zrekonštruované
priestory Jednoty, ktoré sme prispôsobili a prebudovali potrebám servisu
a predaja. Postupne sme k nášmu malému showroomu vybudovali aj zázemie
i na servis vozidiel“ – vysvetľuje začiatky trenčianskeho Mercedesa jeho riaditeľ Andrej Heleš. Ako vyplynulo z jeho
slov, vznik zastúpenia tejto prémiovej
značky v Trenčíne bol logický a vyplýval aj z jeho strategickej polohy – blízkosti diaľnice – na polovici cesty medzi
Bratislavou a Žilinou, z ktorej sa môžu
k showroomu pomerne jednoducho
dostať aj nákladné vozidlá, v prípade,

ak potrebujú využiť služby trenčianskeho servisu.

1

FÁZY ROZVOJA
Motor-CAR Trenčín, ako autorizované dílerstvo pre predaj a servis značky Mercedes-Benz, prešiel v priebehu
dvadsiatich rokov troma základnými
etapami svojho rozvoja. Prvá sa začala
v roku 1994, ale reálne – v podobe in2
vestícií do premeny pôvodného priestoru Jednoty a ich sfunkčnenia – sa zrealizovala až o dva roky neskôr.
Druhou fázou sa stal začiatok Milénia – roky 2000 až 2001 –, keď sa postavil nový showroom a keď vznikla úplne
nová predajná plocha. Zároveň sa zrekonštruoval a prestaval nový servis pre
osobné vozidlá.
3
Poslednou, významnou fázou bolo
pristavenie servisu pre nákladné vozidlá v roku 2006. Podľa slov riaditeľa
Motor-Car Trenčín: „Získali sme tak
nové priestory na veľkú klampiarsku
dielňu. Plánovali sme zrealizovať aj vybudovanie lakovne, nakoniec z toho
zišlo, keďže po prerátaní všetkých vynaložených ﬁnančných nákladov a výsledného efektu je pre nás výhodnejšie
využívať externé služby v tejto oblasti.“
Na našu otázku, či sa im spomínané
investície oplatili, odpovedá A. Heleš
1+ 2+3 Súčasné predajné a servisné priesjednoznačne: „Áno. Dokonca v rokoch
tory spoločnosti Motor – Car Trenčín prešli
2007 až 2008 sme museli kvôli záujmu
v priebehu uplynulých rokov výraznou
prestavbou a rekonštrukciou.
klientov, majiteľov nákladných vozidiel o kvalitu nami poskytovaných ser- J
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1

Viem si predstaviť, že by značka
Mercedes-Benz mohla mať
v Trenčíne nové a najmä moderné
obchodno-servisné centrum
J visných služieb zriadiť aj dvojzmennú prevádzku a zamestnávali sme až
65 ľudí.“

SÚČASNOSŤ
Roky počiatočného rastu a optimizmu
na určitý čas prerušila celosvetová hospodárska a ﬁnančná kríza. Dotkla sa aj
trenčianskeho zastúpenia značky Mercedes-Benz. Z už spomínaných 65 zamestnancov sa ich počet zredukoval na súčasných 35. Kým kedysi predávali aj vozidlá
Doodge, Chrysler a Jeep, dnes ich už
v ponuke nemajú. Sústredili sa na najstaršiu motoristickú značku. Jedinečnou

38
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sa tak pre nich stala legenda, strieborná
hviezda. „Sme jediným zastúpením skupiny Motor-Car na Slovensku, ktoré má vo
svojom portfóliu výlučne len značku Mercedes-Benz. Môžeme tak sústrediť všetku svoju silu a energiu len na ňu a nerozptyľovať sa inými značkami, ktoré majú
v Trenčíne a jeho okolí svoje niekoľkonásobné zastúpenia“ – vysvetľuje situáciu
Andrej Heleš. Zároveň dodáva, že trenčianske zastúpenie má slušne vybudované
a aj nastavené predajné i servisné procesy, čo sa priamo odráža na lojalite zákazníkov, ktorí sú nielen verní značke tým, že
si kupujú jej nové modely, ale aj tým, že

so sebou prinášajú nových klientov, ktorí
nakoniec prejdú k mercedesu z inej značky. A v čom spočíva dôvod ich stability
a postupného rastu? Ako uviedol riaditeľ
Motor-Car Trenčín: „Mojou prvoradou
úlohou a aj záujmom je, aby sme si udržali nielen súčasnú kvalitu služieb, ale najmä až nadštandardný prístup k našim zákazníkom. Pretože prvoradou úlohou nás
– zástupcu najrenomovanejšej prémiovej
značky, akou je Mercedes-Benz – je vážiť si každého zákazníka a mať ku každému individuálny prístup, vedieť mu nielen pomôcť, ale aj poradiť. To je to, čo
nás výrazne odlišuje od ostatných, konkurenčných značiek a čo nás zároveň posúva vpred. Aj vďaka tomu sme po prvom
štvrťroku tohto roka lídrom medzi prémiovými značkami zastúpenými v Trenčianskom kraji.“

PROCES ZMIEN
Výrazným posunom trenčianskej spoločnosti v priebehu jej dvadsaťročného pôsobenia boli podľa slov jej riaditeľa
reštrukturalizačné a efektívnejšie procesy
naštartované v posledných štyroch rokoch
v oblasti riadenia, predaja, personalistiky
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1+2+3+4+5 Trenčianska „hviezda“ oslávila svoje dvadsaťročné jubileum spolu s pozvanými obchodnými klientmi a VIP hosťami nezabudnuteľným programom
počas slávnostného spoločenského večera – v netradičných priestoroch Letiska Trenčín.

2 3
4 5

a servisu. Jej výsledky dnes prakticky pociťujú v zlepšení predaja osobných a úžitkových vozidiel, zvýšení objemu a hlavne
vyťaženosti servisu. Samozrejme, že nemožno podceňovať aj celé množstvo bonusov a akcií, ktoré majú tiež výrazný podiel
na dobrom smerovaní trenčianskej spoločnosti. Keďže sme pred showroomom videli v ponuke na predaj aj vozidlá inej značky než tie s hviezdou na kapote, opýtali
sme sa, do akej miery sú otvorení aj pre
iné značky. „Pri predaji jazdených vozidiel
sme vyšli v ústrety našim klientom, ktorí
jazdili napríklad na vozidle inej značky, ale
prejavili záujem o kúpu mercedesa. Tým,
že predávame ich staré jazdené vozidlo –
a je jedno, akej je značky – napĺňame tiež
jednu zo zásad našej ﬁlozoﬁe – aby klient,
ktorý k nám príde na svojom starom jazdenom vozidle, mal čo najmenej starostí
a bol s našimi službami, prístupom a hlavne a naším novým vozidlom, s ktorým od
nás odíde, čo najspokojnejší.“

FILOZOFIA ÚSPECHU
Andrej Heleš počas nášho stretnutia
niekoľkokrát prízvukuje, že s postupom
rokov vidí, ako dochádza aj k zmene

myslenia samotných zákazníkov. „Ľudia
si uvedomujú, že počiatočná investícia sa
im v priebehu rokov, počas ktorých mercedesy používajú, vráti. Podobne ako zistili, že nie všetko, čo je lacné, môže byť
alebo je aj dobré. Vedia, že kvalitné a
bezpečné súčiastky a náhradné diely nepredlžujú ich vozidlu len životnosť, ale
udržujú na vyššej úrovni aj jeho cenu. Aj
preto začínajú vyhľadávať služby autorizovaného servisu čoraz viac, než to bolo
v minulosti. A to všetko vychádza z toho,
že sa aj naši zamestnanci stotožnili s ﬁlozoﬁou, že spôsob ich práce je výsledkom
ich osobnej hrdosti a cti. Že to nerobia
pre niekoho, ale robia to v prvom rade
pre seba. Lebo tak, ako oni budú „ťahať“ spoločne a s maximálnym nasadením a prístupom pre značku Mercedes,
tak ona bude dostatočnou zárukou istoty, pokoja a stability pre nich.“

PLÁNY A CIELE
Aj keď sú priestory spoločnosti Motor-Car Trenčín blízko k diaľničnému ťahu
na trase Bratislava-Žilina, predsa by si
značka, ktorú zastupuje, zaslúžila ešte „prémiovejšie“ umiestnenie. Tak, aby bola na

očiach aj tým, ktorí zatiaľ nie sú jej klientmi. Zákonite sa teda natíska otázka, či sa
po už spomínaných investičných aktivitách neuvažuje aj nad štvrtou fázou – postaviť úplne nové predajné a servisné centrum značky Mercedes-Benz. Na „zelenej
lúke“, tak, aby sa stalo, samozrejme, popri
hrade ďalším symbolom, s ktorým sa pri
vstupe do Trenčína – či chcete, alebo nie
– stretnete. „Nechcem predbiehať. V každom prípade si viem predstaviť, že by značka Mercedes-Benz mohla mať v Trenčíne
nové a najmä moderné obchodno-servisné
centrum, v rámci ktorého by bol oveľa väčší priestor nielen na vystavenie celej možnej palety vozidiel Mercedes-Benz, ale aj
väčšie priestory na parkovanie a komfort
našich zákazníkov“ – poznamenal v závere
stretnutia na margo tejto problematiky Andrej Heleš. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Unikátna spolupráca
Mercedes-Benz a Allianz – SP
To, že Mercedes-Benz Slovakia každoročne prichádza pred svojich zákazníkov
s novými bonusovými službami a produktmi, je všeobecne známe.
Nie je to inak ani tento rok, keď popri poistení bez amortizácie, i možnosti
samoobhliadky vozidla, prichádza s unikátnym produktom nazvaným
4 bezstarostné roky. Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

O

čom uvedený produkt je, ale
aj o tom, aké sú pre majiteľov „hviezdnych“ vozidiel výhody spolupráce spoločností Mercedes-Benz Slovakia
a Allianz – Slovenská poisťovňa, viac prezradil Ing. Peter Wagner, vedúci popredajných
služieb Mercedes-Benz Slovakia, a Ing. Jozef
Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných
udalostí v Allianz – Slovenskej poisťovni.
Vaša poisťovňa rozbieha projekt ,,Poistenie bez amortizácie“. V čom je jeho
špeciﬁkum?
Hrdý: V podstate ide o to, že Allianz –
Slovenská poisťovňa ako jediná na Slovensku neuplatňuje pri likvidácii poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia
zhodnotenie v laickej verejnosti skôr známe ako amortizácia. Došlo tak k zmene metodiky likvidácie poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia. Doposiaľ bolo
pri škodách vzniknutých na motorových
vozidlách odpočítavané ich zhodnotenie.
Vzhľadom na pokrok v kvalite portfólia vozidiel, ktoré sú v súčasnosti na slovenských
cestách, s ohľadom na významné zmeny
v technológii výroby vozidiel a systémoch
údržby a opráv, sme skonštatovali, že nie je
možné aplikovať metódu stanovenia skutočnej škody doposiaľ zabehnutým spôsobom a je správny okamih na to, aby

40
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sme reagovali na spomenutý vývoj v oblasti automobilizmu.
Wagner: V súčasnosti pri štandardných
opravách motorových vozidiel nedochádza
k ich zhodnoteniu do takej miery, ako sa to
dialo kedysi.
Môžete to vysvetliť konkrétnejšie...?
Wagner: Predstavte si situáciu, že spôsobíte niekomu škodovú udalosť a poškodený má napríklad päťročný Mercedes-Benz. Ste poistený v Allianz – Slovenskej
poisťovni. Jeho vozidlo bude opravované na vaše náklady a hradené z vášho povinného zmluvného poistenia. Donedávna by vám poisťovňa krátila časť úhrady
z dôvodu amortizácie vozidla. Poškodený majiteľ mercedesa tak dostal z poisťovne napr. 70 % úhrady a zvyšok si mohol vymáhať od toho, kto mu spôsobil škodu. To
nebolo vždy jednoduché a najmä išlo o pomerne zdĺhavý a komplikovaný proces, pri
ktorom sa nie vždy používala na jeho vyriešenie súdna cesta, ale rôzne pokútne nelegálne praktiky...
Hrdý: Tu sa začínal aj celý rad nepríjemných krokov, keďže mnoho poškodených sa rozhodlo domáhať rozdielu medzi vynaloženými nákladmi na opravu
a plnením poisťovne od vinníka nehody.
Z tohto dôvodu dnes, oproti minulosti,
počet tých, ktorí sa domáhajú preplatenia zvyšku servisných nákladov na vinníkovi nehody, rastie.
V súčasnosti to tak už nie je?
Hrdý: V prípade, že vinník dopravnej nehody je poistený v Allianz – Slovenskej poisťovni,
nemusí riešiť veľmi nepríjemné – v mnohých prípadoch
a súdne dohry – súvisiace

s doplatkami nákladov na opravu poškodeného vozidla. Čiže len ten, kto má
povinné zmluvné poistenie v Allianz
Slovenskej poisťovni, má garanciu,
toho, že za neho poškodenému zaplatíme celý primeraný náklad na opravu až
do výšky totálnej škody. Neuplatníme
zhodnotenie - tzv. amortizáciu. Vinník, poistený
v Allianz – Slovenskej poisťovni sa
tak vyhne množstvu potenciálnych
nepríjemných úkonov a hlavne – nepríde o ďalšie
ﬁnancie. Chránime tým tak
vinníka nehody, ako aj poškodeného Táto
myšlienka vznikla
tu v Mercedese pri
preberaní aj ďalších tém

medzi Allianz – Slovenskou poisťovňou
a Mercedes-Benz Slovakia.
Aký má tento prístup vašej poisťovne k neuplatňovaniu amortizácie pri
preplácaní škodovej udalosti praktický význam?
Hrdý: Okrem spokojnosti samotného
poškodeného a zjednodušenia celého procesu aj v tom, že vodiči zvolia na servis vozidla
kvalitné pracoviská
a nebudú špekulovať a hľadať pokútne možnosti, ako by
ﬁnančný rozdiel,
vzniknutý nepreplatenou amortizáciou, ,,vykryli“ rôznymi svojpomocnými
opravami, lacnými
necertiﬁkovanými či
nebodaj kradnutými J
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Pre vozidlá Triedy C sme pripravili
produkt nazvaný 4 bezstarostné roky.
Ide o štvorročnú predĺženú záruku
na vozidlo, štyri roky poistenia a štyri
roky výhodného ﬁnancovania.
J dielmi pochybnej povesti a kvality. Máme záujem na tom, aby sa vozidlá vracali na cesty
po oprave bezpečné a neohrozovali v dôsledku neodborne vykonanej opravy samotných
majiteľov týchto vozidiel, a nie ostatných
účastníkov cestnej premávky.
Wagner: Dnes pre vodičov, poistených
v Allianz – Slovenskej poisťovni, tento problém odpadol. Ľudia si môžu dať vozidlo
opraviť aj v prípade, ak sa škodová udalosť
odškodňuje z povinného zmluvného poistenia. Na svoju úplnú spokojnosť. Dať si ho
opraviť kvalitne a kvalitnými náhradnými
dielmi s garantovanou bezpečnosťou v autorizovanom servise, na ktorého kvalitu a úroveň služieb sa môžu stopercentne spoľahnúť.
Hrdý: Z môjho pohľadu je veľmi dôležité aj samotné ﬁnančné hľadisko celého tohto
procesu. Doposiaľ vznikali rôzne daňové úniky. Pretože pokiaľ ste poškodený majiteľ vozidla a viete, že oprava bude stáť v autorizovanom servise určitú sumu a poisťovňa vám
z nej – po odpočítaní amortizácie – uhradí
napr. len 80 %, riešením môže byť snaha navýšiť fakturáciu do tej miery, aby ste si vykryli celú sumu opravy.
Rozumiem tomu správne, že pokiaľ som
poškodený, s nerealizovaním amortizácie pri náhrade vzniknutej škody môžem počítať len v prípade, pokiaľ je vin-
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ník poistený v Allianzi?
Hrdý: Áno. Plná náhrada škody bude
uhradená tým, ktorých poškodil vinník – poistený v poisťovni Allianz – Slovenskej poisťovni.
Wagner: Je to síce paradox, ale de facto
poistka vinníka v Allianz – SP vám nepriamo uľahčuje život. Vtipne by sa to dalo povedať aj tak, že je v záujme každého vodiča,
ktorý chce byť bez problémov v prípade nezavinenej nehody, aby prehovoril potenciálnych vinníkov na poistenie v Allianz – SP...
(Úsmev.)
Čo však v prípade, keď napr. do môjho
mercedesa vrazí niekto, kto má svoje vozidlo poistené v inej poisťovni?
Hrdý: Máte smolu – pretože uplatňovanie
zhodnotenia, tzv. amortizáciu, zrušila len Allianz – Slovenská poisťovňa a je to doposiaľ
len jej unikátny postup. Zopakujem to ešte
raz – pokiaľ spôsobí nehodu majiteľ mercedesa poistený v Allianz – SP, je vlastne lepšie
chránený a krytý tým, že nemá ďalšie starosti
a že odškodnenie spôsobenej škody prebehne rýchlo a bez komplikácií – v plnej réžii našej poisťovne.
Ako konkrétne prebieha likvidácia poistnej udalosti v Mercedese, keď vášmu
klientovi spôsobí škodu niekto, kto je poistený v Allianz – Slovenská poisťovňa?

Wagner: Služieb, ktorými sa snažíme
urýchliť a zjednodušiť celý proces, je mnoho
a stále pracujeme na ďalších, ktorými vyjdeme nášmu zákazníkovi v ústrety. Za všetky
spomeniem samoobhliadku, ktorú robíme do výšky 30 000 eur. V praxi to znamená, že keď prídete so svojím vozidlom k nám
do nášho autorizovaného servisu, nemusí sa
k nemu volať pracovník z Allianz –Slovenskej poisťovne, ale nami poverený technik
vie celú zákazku uzatvoriť. Znamená to, že
dnes stačí majiteľovi mercedesa, poisteného
v Allianz – SP, poistnú udalosť len nahlásiť.
Vôbec nemusí chodiť do poisťovne. U nás
sa návrhy na opravu posúdia, schvália, medzitým sa, samozrejme, môže začať oprava.
Ukončenie opravy je také, že s faktúrou sa
de facto vystavuje automaticky aj krycí list,
ktorý garantuje plnú úhradu sumy vzniknutej za opravu zo strany poisťovne. Majiteľ vozidla teda, obrazne povedané, nemusí do
celého procesu vstúpiť ani len s jedným centom. To je komfort, ktorý sme sa snažili pre
majiteľov mercedesov poistených v Allianz –
SP dotiahnuť do najmenšieho detailu.
Aj v spolupráci s poisťovňou Allianz –
Slovenskou poisťovňou ste pre klientov
pripravili ďalšiu lahôdku. Môžete ju priblížiť?
Wagner: Pre vozidlá Triedy C sme pripravili unikátny a špeciálny produkt nazvaný ,,4 bezstarostné roky“. V tomto konkrétnom prípade pôjde o štvorročnú predĺženú
záruku na vozidlo, štyri roky poistenia a štyri roky výhodného ﬁnancovania. Samozrejmosťou je aj šesťročný bezplatný servis. Znamená to teda, že majiteľ Triedy C by počas
prvých štyroch rokov nemal do svojho vozidla vložiť žiadne peniaze. A to je samo
o sebe geniálne...
A samozrejme – nemôžeme zabúdať ani
na ďalšiu službu pre všetkých našich klientov – nielen majiteľov Triedy C: každoročnú 20 minútovú bezplatnú prehliadku ich
vozidla v našich autorizovaných servisoch.
V rámci nej mui skontrolujeme podvozok
a pneumatiky, brzdy, výfuk, základnú výbavu, lak a čelné sklo, chladiacu a brzdovú kvapalinu, či platnosť STK a EK. Viete, našim
cieľom je, aby mali svoje vozidlá v čo najlepšom stave. Vďaka profesionálnej prehliadke
zistíme, či nie je na vozidle nejaká skrytá porucha, ktorá môže znamenať potenciálne nebezpečenstvo a poruchu. Pokiaľ áno, vieme
klientom poskytnúť férové ceny v rámci našich nových atraktívnych servisných balíkov.
Klient tak dostane kvalitný produkt s kvalitnými službami za ,,férovú cenu“. To je to, čo
robilo a aj robí značku Mercedes-Benz jedinečnou. Ó
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Sedemmiestny
Mercedes-Benz Citan
Mercedes-Benz Citan,
toto vysokoﬂexibilné
a variabilné mestské
dodávkové vozidlo je
odteraz dostupné aj vo
variante kombi extra
dlhé – ako sedemmiestne vozidlo.
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

N

ový modelový variant sústreďuje svoju využiteľnosť pri alternatívnej preprave osôb a materiálu
v živnostenskej prevádzke, na prepravu osôb a na kombinované využívanie na profesionálne a súkromné účely. Uvedenú použiteľnosť
určuje už samotný základ vozidla, ktoré s mimoriadnou dĺžkou 4 705 mm
má celkovú prípustnú hmotnosť 2,2 t.

VEĽKORYSÁ VARIABILITA
Nový tretí rad sedadiel v Citane tvoria
dve samostatné sedadlá, ktoré možno navzájom nezávisle posúvať v pozdĺžnom
smere o 130 mm a v prípade potreby individuálne sklopiť a vybrať z vozidla.

Plnohodnotné samostatné sedadlá sú
vhodné aj pre dospelých spolucestujúcich. K miestam je pohodlný prístup po
sklopení sedadiel v strednom rade. Cestujúci v zadnom rade majú navyše k dispozícii odkladacie priestory v bočných
čalúneniach. Podľa polohy samostatných
sedadiel sa do batožinového priestoru vzadu zmestí 300 a 400 l batožiny.
Ak sa niekoľkými pohybmi rúk vyberú sedadlá tretieho radu, zvýši sa ložný
priestor Citana na 2 200 l. Ak sa sklopí aj stredná trojsedadlová lavica, vznikne ložný priestor s objemom až 3 500 l.
Nový modelový variant je odteraz v predaji vo dvoch stupňoch motorizácie ako
Citan 109 CDI (s výkonom 66 kW/90 k),
ako aj Citan 111 CDI (81 kW/110 k). Ó
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In smart veritas

Na zraz vozidiel smart málokto príde len raz. Aj preto sme sa aj my už
niekoľkýkrát vrátili na podujatie, ktoré s láskou organizuje slovenský smartcars
club pre všetkých majiteľov a fanúšikov vozidiel, ktoré sa tak trochu líšia od
všetkého ostatného, čo môžete na ceste stretnúť. Text a foto: Andrej Majláth

T

entoraz sa centrom
„smartovania“ od 9. do
11. mája stala Modra so
svojím oku i jazyku lahodiacim vínnym regiónom. A čuduj sa svete, napriek kombinácii tuhej nápravy smartu a dokonale
„hladučkej“ diaľnice smerom z Brna sa
na Slovensko dopravili aj českí smarťáci. Veď bez nich by to už ani nebol
smart zraz.
Od začiatku to medzi prítomnými
sršalo radostnými úsmevmi z blížiaceho sa leta, čo dokazovala aj prítomnosť
štýlového smart crossblade, ktorý bez
strechy a bez čelného skla pôsobí skôr
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ako dvojstopový motocykel než ako plnohodnotné vozidlo. Široké úsmevy
pomaly, ale isto vystriedal mierne prihlúply výraz – existuje malá šanca, že
sa pod to mohla podpísať bohatá piatková ochutnávka širokého portfólia vín
z modranského vinárstva Pereg. Ak ste
sa teda v úvode sami seba pýtali, načo
sme merali cestu na automobilový zraz
do vinárskeho regiónu, odpoveď je jednoduchá: smarťáci dokážu vybaviť aj
mikrobus (a minimálne jedna smarťáčka s ním vie aj dokonale parkovať).
Edukatívno-hedonistický charakter
smart zrazov je už akousi tradíciou, pretože organizátori sa všemožnými krea-
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Milí zákazníci,
pripravili sme pre vás limitovanú ponuku na vozidlá Vito s označením
Special Edition. Špeciálny model sa
týka karosérie KOMBI, slúžiacej predovšetkým na prepravu osôb, a možno si vybrať motorizáciu s označením 113 CDI (100 kW) alebo 116 CDI
(120 kW). Na výber sú dva dĺžkové varianty, Lang alebo ExtraLang.
Balík výbavy Special Edition, ktorý
získavate v cene vozidla, je v hodnote 4 213,20 € s DPH a obsahuje tieto
prvky výbavy: metalízu, automatickú
klimatizáciu TEMPMATIC pre cestujúcich v prednej aj zadnej časti vozidla,
tónované sklá a osvetlenie nástupného schodíka. Ostatné dostupné opcie, resp. výbavy si môžete vybrať podľa vlastného uváženia. Samozrejme,
aj na tento akciový model sa štandardne vzťahuje náš 6-ročný servis do
160 000 km a záruka na 3 roky bez obmedzenia najazdených kilometrov
(s možnosťou predĺženia až na 5 rokov). Dovolili by sme si vás upozorniť,
že platnosť akcie je časovo obmedzená
a pre viac informácií kontaktujte vášho
predajcu alebo navštívte stránku
www.mercedes-benz.sk/VANtastic.
a vašu návštevu.
Tešíme sa na

tívnymi spôsobmi vždy snažia spojiť niečo zaujímavé s tým zábavným. Svedčil
o tom aj sobotný program zrazu. Mohli
by sme ho označiť aj ako súbor aktivít,
ktoré mali otupiť nedočkavosť z blížiacej
sa veľkej spoločnej večernej grilovačky.
Podarilo sa to vďaka návšteve modranskej majoliky a obľúbeným orientačným
pretekom po okolí. Našťastie, počet zablúdených posádok ani miera stratení
výrazne nepresiahli priemer z minulých
stretnutí, a preto sa nakoniec všetci večer
našli, aby spoločne oslávili úspech z dokončenia pretekov.
Prítomní smarťáci sa priebežne počas celého víkendu predbiehali s nový-

mi špekuláciami a dohadmi, ktoré sa
k nim o vývoji nového produktového
portfólia smart dostali. Dlho pri nich,
našťastie, nezostane, pretože nové
smarty predstavia už toto leto. Očká
mohli konečne zažiariť aj tým, ktorí neodolali štvormiestnej verzii smart
forfour a už sa nevedia dočkať, až
budú môcť vymeniť svojho miláčika za
vynovenú verziu.
Do jesenného zrazu to však asi nestihnú, pretože termín ďalšieho smartovania v tohtoročnej sezóne je už teraz stanovený na 26. – 28. september na
Horehroní. Vezmete na výlet svoj smart
aj vy? Sledujte www.smartcars.sk. Ó

ý,
Ján Novotný,
aja
vedúci predaja
kových vozidiel
malých úžitkových
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Opäť skvelé
hviezdne raňajky
Raňajky s hviezdou sa stávajú spoločenskou motoristickou udalosťou. Svedčí
o tom aj fakt, že na tie tohtoročné, ktoré sa konali od 22. do 24. mája opäť
v priestoroch Slovakia Ringu v Orechovej Potôni neďaleko Dunajskej stredy,
prišlo o 16 % viac ľudí než minulý rok. Text a foto: Peter Škorňa

C

elkovo sa počas troch dní
podujatia, ktoré dlhodobo pripravuje spoločnosť
Mercedes-Benz Slovakia
pre pozvaných hostí, zúčastnilo vyše 2 000 klientov a priaznivcov striebornej hviezdy. A nielen
to. Zvýšil sa aj záujem účastníkov Raňajok s hviezdou o samotné jazdy (až
o 20 %). Nárast spôsobila predovšetkým atraktívna ponuka, v rámci ktorej záujemcovia mohli absolvovať svoje
vodičské schopnosti a pohotové reak-
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cie v Driving Academy na odtrhovej
ploche, kruhu či kopci s upravenými
podmienkami, simulujúcimi zľadovatenú a mokrú vozovku, na off-roadovej
dráhe, počas jázd v neďalekom okolí
na vopred pripravených moduloch trás
či na pretekárskom okruhu.

PESTRÁ PALETA VOZIDIEL
Klienti si prišli na svoje. A to doslovne. Umožnila im to aj široká ponuka portfólia značky Mercedes-Benz a na Off-Roadovom module

aj vozidlá značky Jeep Wrangler
2,8 a Jeep Grand Cherokee 3,0, ktoré boli vhodným partnerom mercedesov Triedy ML 250 BT, ML 350 BT
a G 350 CDI.
V rámci individuálnych jázd sa ,,prevetrali“ Citany, Sprinter, Viano 3 : 0
a v celej svojej kráse sa predstavila aj
čerstvá a dlho očakávaná novinka v podobe Triedy V. Na tento účel ju zapožičal priamo výrobca, keďže prvé
predvádzacie vozidlá sa na Slovensku objavia až v lete. Pri škole šmyku J
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ňujúci orgán, pýtajúci si od neho doklady
za prekročenie rýchlosti. Aj vďaka tomu
sa mohli v celej svojej nádhere predviesť
nielen silnejšie vozidlá, akými boli E 200,
E 350 BT, či CLS 350 CDI 4M, ale aj A
180 CDI, A 200 CDI, A 250, C 200, C
220 BT, či C 180.

LAHÔDKY PRE OČI
V rámci trojdňovej akcie boli najčastejšími objektmi fotografov staticky vystavené vozidlá, ktorým záblesky fotoaparátov a neskrývaný obdiv – tak pánskej, ako
aj dámskej spoločnosti – mohla ticho závidieť nejedná modelka či slovenská celebrita. Nečudo – vozidlá ako okrídlený
Mercedes-Benz SLS AMG, magnetizujúci
Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series,
ale aj Mercedes-Benz A 45 AMG, Mercedes-Benz E 63 AMG, Mercedes-Benz G
63 AMG a Mercedes-Benz S 300 Hybrid
hovoria sami za seba.

ASISTENTI A
,,ELEKTRIKÁRI“
Veľkosťou síce malé, ale nulovými emisiami veľké – tak by sa dali charakterizovať elektronické vozidlá smart, ktoré
v Orechovej Potôni dokazovali svoju ob-

J a v rámci celej Driving Academy svoje bezpečnostné kvality a vyspelé asistenčné systémy demonštrovali nielen
malé smarty, ale aj mercedesy Triedy A 180 CDI, B 180 CDI, GLA 200
CDI, GLK 220 CDI, C 220 BT, GLA
220 CDI, C 220 BT, E 250 CDI 4M, E
350 BT 4M kombi, CLS 350 CDI SB,
ML 250 BT či GL 350 GT. A, samozrejme, nemohli chýbať ani ostatné vozidla zo zastúpenia Motor-Car Bratislava, akými sú Wrangler 2,8, Jeep Grand
Cherokee 3,0 či Jeep Compass 2,4.

ADRENALÍNOVÝ
PRETEKÁRSKY OKRUH
Už tradične najväčšou atrakciou sa pre
návštevníkov Raňajok s hviezdou stal súťažný okruh. Pocit, keď si na svoj starostlivo upravený účes nasadíte čiernu
ochrannú kuklu a na ňu ešte ,,narazíte“
pretekársku prilbu, posadíte sa za volant
a z vysielačky počujete hlas inštruktora,
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Už tradične sa stal najväčšou
atrakciou pre návštevníkov Raňajok
s hviezdou pretekársky okruh.
ktorý vám radí, ako vyberať blížiace sa zákruty a šikany, sa opísať ani nedá. Nehovoriac o cieľovej rovinke, kde po krátkom
zrýchlení dokázali mercedesy predviesť
priam medvediu silu a ich jazdcom tak
pripraviť neopísateľný zážitok z rýchlosti
a najmä pocitu, že ho na jej konci nebude
čakať nijaký agilný pomáhajúci a ochra-

ratnosť na pripravenej ,,opičej“ dráhe slalomom pomedzi kužele. A nielen to. Ich
absolútne tichý chod motora sa stal najlepšou praktickou demonštráciou faktu, že ticho dokáže nielen liečiť, ale aj povznášať na duchu... Smartom pritom
vhodne asistovali aj elektronické bicykle tejto značky či moderátor podujatia Ri-
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chard Vrablec, presúvajúci sa medzi jednotlivými stanovišťami na elektrickej
jednokolke...
Neďaleko elektrizujúco pôsobiacich
smartov demonštrovali asistenčné systémy dve vozidlá Triedy C 220 BT, na ktorých nebolo fascinujúce len to, že dokázali automaticky – bez pričinenia vodiča
zastaviť v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od prekážky, ale aj to, že dokázali ísť
samostatne – aj bez toho, aby sa musel vodič dotýkať volantu.

PARTNERI A ICH
RAŇAJKOVÉ HODY
Hovorí sa, že ,,nielen chlebom je človek živý“ a platilo to aj pre Raňajky
s hviezdou. Okrem predvádzania schopností a technických predností vozidiel
Mercedes-Benz, predstavenia a prezentácie možností ﬁnancovania zo strany Mercedes-Benz Financial Services Slovakia či
Fleet ponuky pre ﬁremných klientov pripravili partneri pre klientov tejto prémiovej značky aj sprievodný program – či už

v podobe prezentácie a spôsobov poskytovania prvej pomoci zo strany Záchrannej služby Falck, prezentácie modernej
techniky značky Samsung spoločnosťou Andrea Shop, predstavenia pneumatík Continental, čistiacej techniky značky
Kärcher, zdravého spôsobu života pomocou ﬁlozoﬁe, alebo výrobkov švédskej
značky vitamínových minerálnych vôd
Vitaminwell. Na svoje si prišli aj priaznivci pohodlného sedenia, ktorí sa mohli
komfortne usadiť do sedacích vakov značky Tuli. A nielen to.
Takmer do bezvedomia boli vyťažené
predvádzacie upravené a vyšperkované
Mercedesy Brabus Triedy S a ML od spoločnosti Hošek Motor z Brna, na ktorých
testovanie sa stáli rady ako na vyšetrenie
u obvodného lekára.

KONIEC DOBRÝ,
VŠETKO DOBRÉ...
Raňajky s hviezdou sa vydarili. Na spokojnosť ich organizátora, ako aj pozvaných hostí. Prispelo k tomu nielen prí-

jemné počasie, ale aj približne stovka
predvádzacích vozidiel prémiovej značky.
Legendy. Pretože Mercedes-Benz, či chcete, alebo nie, legendou je. Podobne ako
sa ňou pre slovenských klientov stávajú
hviezdne raňajky... Ó

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

D

okonca uvedené podmienky a zvolené moduly testovacích jázd sa
ukázali ako ideálne na
nezabudnuteľné preverenie jazdných vlastností vybraných modelov vozidiel Mercedes-Benz AMG
a BRABUS a, samozrejme, vodičských
schopností a reakcií približne osemdesiatich prítomných klientov spoločnosti MOTOR-CAR Žilina, a. s.
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NESKUTOČNÁ SILA
,,Z môjho pohľadu sa najatraktívnejšou disciplínou napokon ukázala štvrťmíľová adrenalínová DRAG RACE,
kde si naši klienti na vlastnej koži vyskúšali, čo dokáže Trieda A45
AMG, poháňaná silou
360 koní a tiež
Trie-

J
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Prvý ročník DRIVE EMOTION Žilina, ktorý sa konal v druhej polovici apríla
na Letisku Žilina, sa napriek spočiatku daždivému a chladnému počasiu
vydaril na spokojnosť všetkých účastníkov.
Text: Zuzana Knapcová, Peter Škorňa / Foto: Milo Fabián

emócie

HVIEZDY CIEST 02/2014

amg zilina v3 final.indd 51

51

18. 6. 2014 19:14:03

predstavujeme

J da E63 AMG s neskutočným výkonom 585 koní“ – uviedol na margo premiérového ročníka riaditeľ spoločnosti
Motor-Car Žilina, a. s., Miroslav Černák. Za uvedenou disciplínou nezostala ani atraktívna EASY DRIFT, v rámci
ktorej si klienti na vozidle Mercedes-Benz CLA 200 AMG s predným náhonom a obutými špeciálnymi pneumatikami na zadnej náprave, testovali svoje
schopnosti a reakcie pri kontrolovanom
šmyku. Vodičská zručnosť, priľnavosť
a trakcia sa zase testovali na Mercedese-Benz Triedy A250 BRABUS.

ČEREŠNIČKY NA TORTE
Stretnutie na žilinskom letisku však nebolo len o testovaní vozidiel. Mimo areálu letiska sa jazdilo na novinkách z dielne
Mercedes-Benz a BRABUS S 500, A 250.
V rámci bezpečnosti a záchrany ľudského
života v prípade núdze absolvovali pozvaní klienti odborné školenie od šarmantných záchranárok spoločnosti FALCK či
vysvetlenia a usmernenia od inštruktorov
z Driving Academy. Absolútnou čerešničkou na torte 1. ročníka DRIVE EMOTION Žilina sa stali vyhliadkové lety vrtuľníkom nad mestom. Ó
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Vážení priatelia,
je za nami prvý polrok a môžeme opäť radi konštatovať, že je pre značky Mercedes-Benz a smart veľmi priaznivý. Za prvých päť mesiacov sme celosvetovo zaznamenali nárast predaja o 12,4 %. Darí
sa nám, najmä vďaka vám, aj na Slovensku, kde sme v kategórii N1 podľa registrácií ZAP narástli o 18,4 % a sme najpredávanejšou prémiovou značkou. Najväčšiu zásluhu na tom majú úspešné
nové modely GLA a C, ako aj naše dlhodobé bestsellery ML a B. Kráľ osobných vozidiel, Trieda S, naďalej úspešne dobýja srdcia našich zákazníkov a je aktuálne druhým najúspešnejším modelom v našej
ponuke. Samozrejme, že naším cieľom je aj naďalej prinášať nové modely a ich aktualizácie. V tomto roku nás ešte čaká uvedenie štyroch úplne nových modelov, tri facelifty a postupné rozširovanie
ponuky motorizácií a pohonov pri viacerých modeloch. Hneď na jeseň dorazí na naše cesty športová verzia Triedy S vo verzii kupé, nasledovaná populárnou C s karosériou kombi. Aktualizované triedy
B, CLS a CLS Shooting Brake následne predstavia svoje unikátne vylepšenia. Paletu modelov obnoví a rozšíri aj naša veľkosťou najmenšia značka smart. Koncom roka príde úplne nový model smart
ForTwo a po čase sa do našej ponuky vráti aj verzia pre 4 osoby, smart ForFour. Najmä od druhého
očakávame, že našich zákazníkov osloví. Či už svojím dizajnom, technikou a najmä kvalitou vyhotovenia. Na ponúkajúcu sa otázku o jeho cene vám zatiaľ nemôžem odpovedať, no podľa indícií bude
určite atraktívna. Jeseň tiež prinesie rozšírenie ponuky motorizácií u tried C a GLA o populárne menšie
dieselové jednotky, pribudne pohon 4MATIC pre triedu C a postupne sa v niekoľkých ďalších modeloch
vyšších tried so zadným pohonom začne dodávať nová 9-stupňová prevodovka 9-G Tronic.
Dosť však už lákadiel.
Verím, že si počas letných mesiacov nájdete dostatok času na rodinu a odpočinok. A pokiaľ sa budete
chcieť dozvedieť viac o našej ponuke, radi vás privítame v našich showroomoch alebo na golfových
a iných akciách.

Foto: Bohumil Šálek

diel
Robert Hatala, vedúci predaja osobných vozidiel

MercedesCard.

Ešte stále ju nemáte?
Ak stále váhate, tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste po
MercedesCard určite mali čo najskôr siahnuť:
• Viete, že s kreditnou kartou MercedesCard získate jedinečné
výhody od spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o. a takisto
aj ďaľšie zľavy na vybrané služby či výrobky našich partnerov?
• Viete, že MercedesCard je kreditná karta s exkluzívne nízkou
úrokovou sadzbou len 11,9 % ročne (0,99 % mesačne)
a až 47 dňovým BEZÚROČNÝM obdobím?
• Viete, že v prvom roku využívate MercedesCard
úplne BEZ POPLATKOV?
Podrobné informácie o výhodách MercedesCard vrátane žiadosti o vydanie karty
nájdete na našej stránke www.mercedes-benz.sk/Mercedescard. Prípadné ďalšie
otázky radi zodpovieme aj telefonicky na číslach: 02/4929 4418, 0918/500 114.

www.mercedes-benz.sk/Mercedescard
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rozhovor

LEGENDY

alebo dobrí rockeri
sa vracajú...
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Uplynulo desať rokov odvtedy, ako skupina Lucie vystupovala na koncertoch
spoločne. Našťastie, česko-slovenská hudobná legenda sa na koncertné
pódiá vrátila v kompletnom zložení a plnej sile, a na Slovensku odohrala dva
dlhodobo vypredané koncerty – v Bratislave a Košiciach. A keďže spoločnosť
Mercedes-Benz Slovakia sa stala jedným z partnerov jej koncertného
turné, prinášame vám exkluzívny rozhovor so všetkými štyrmi členmi skupiny...
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

Po

desiatich rokoch
sa vraciate na pódium v pôvodnom zložení. Aj
preto ma zaujíma, čo bol ten pravý dôvod, ktorý vás
dal dokopy a vďaka ktorému vystúpite spolu ako za starých zlatých časov...
David Koller: Pokiaľ môžem povedať za seba, počas uplynulých rokov ma
dosť často atakovali rôzni usporiadatelia

a ľudia, aby sme sa opäť dali dokopy, aby
sme urobili koncert. Keďže sme v tom
čase spolu nekomunikovali – nič z toho
nebolo. Zlom nastal asi pred štyrmi rokmi, keď sme začali spolu celkom normálne komunikovať. A vtedy začali padať
ponuky opäť s omnoho väčšími ﬁnančnými čiastkami ako dovtedy. Odmietli sme,
hoci sme si medzi sebou hovorili, že budeme asi naozaj hlúpi. Dnes som však
rád, že sme sa tak rozhodli. Dozreli sme

a jednoznačne sme si povedali, že pokiaľ
máme spolu niečo robiť, musí to mať normálne kontúry, spolupráca musí byť normálna a nie len pre peniaze...
Predsa len, čo bolo tým momentom,
že ste si „upratali“ svoje vzájomné
vzťahy, „schladili“ svoje egá a našli
k sebe cestu?
Robert Kodým:
Podľa mňa to bola
jednoznačne ko- J
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Dozreli sme
a jednoznačne sme
si povedali, že pokiaľ
máme spolu niečo
robiť, musí to mať
normálne kontúry,
spolupráca musí byť
normálna a nie len
pre peniaze...
J munikácia. Roky sme nekomunikovali. To pre existenciu skupiny nie je dobré.
Nám to trvalo dosť dlhý čas, kým sme si
nakoniec k sebe našli – vďaka komunikácii – opäť cestu.
Je vaše súčasné česko-slovenské
turné po desiatich rokoch jedinou
momentálnou spoluprácou alebo
plánujete v budúcnosti aj ďalšie koncerty a nové pesničky?
Michal Dvořák: Každý z nás mal
pred týmto turné rozbehnuté vlastné projekty. Tie sme na čas turné a prípravy naň
prerušili. Momentálne sme dohodnutí
na tom, že spolupráca na turné, ktorá trvá
už vlastne dva roky, bude pokračovať až
do jeho konca v júli 2014. Potom sa vrátime k vlastným, dočasne prerušeným projektom. Ja budem naďalej pracovať na
svojom projekte Vivaldianno MMXII, P.
B. CH sa opäť zavrie do svojho nahrávacieho štúdia a podobne… A ak turné dopadne dobre a bude medzi nami vládnuť
dobrá atmosféra, uvidíme, čo bude ďalej,
v budúcnosti.
Zaujíma ma, aké ste mali pocity
a aká vládla atmosféra na vašej prvej
skúške po rokoch nekomunikovania...
P. B. CH.: Prvú skúšku sme mali kedysi
pred dvoma rokmi – v decembri – na nejakom sídlisku. Keď sme sa ,,otrkávali“,
kto si čo pamätá, boli sme navzájom prekvapení, že sme bez väčších problémov
dokázali zahrať šesť piesní. Bez prestávky.
Bez toho, aby niekto nevedel jednu z tých
piesní zahrať celú. Tam sme podľa mňa
začali všetci premýšľať o tom, aká je muzika úžasná vec, lebo nielenže hovorí viacjazyčne, ale dokáže ľudí aj spájať. Osobne
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David Koller, Robert Kodym, vedúca oddelenia marketingu Mercedes-Benz Slovakia
Ingrid Janečková, Michal Dvořák, P. B. CH a vedúci predaja Mercedes-Benz Slovakia
Robert Hatala v priestoroch showroomu Mercedes-Benz v Bratislave.

som si popri tom premietal v duchu ﬁlm
z našej minulosti a zároveň si uvedomoval, že je fakt veľmi dobré, že sme tam stáli po rokoch opäť spolu.
Ako skupina ste česko–slovenským
fenoménom, na vašich pesničkách
vyrástla celá jedna generácia. Aj preto by ma zaujímalo, akú cieľovú skupinu očakávate na koncertnom turné.
Prídu ,,skalní“ alebo nevylučujete aj
prítomnosť tínedžerov?
David Koller: Dúfame, že starší fanúšikovia so sebou privedú svoj ,,dorast“.
Mimochodom, vždy na naše koncerty
chodili tak pubertiaci, ako aj starší ľudia
s deťmi. Takže dnes – po rokoch – práve tak pribudnú nejaké babičky a deduškovia, inak sa nič nemení a bude to ako
za ,,starých dobrých čias“... (úsmev). Keď
sme mali pred turné v Bratislave autogramiádu, prišiel na ňu vnuk Mareka Minárika, ktorý s nami pár rokov hrával
v kapele. Znamená to, že môžeme počas
turné očakávať pestré spektrum fanúšikov. Nakoniec, na našom terajšom prvom
verejnom koncerte v Karlových Varoch
boli v prvých desiatich radoch vyslovene
mladí ľudia.
Michal Dvořák: Je to aj o tom, že naša
muzika dokáže stále oslovovať aj najmladšiu generáciu. Napokon, že to funguje, potvrdzuje aj fakt, že sme dokázali vyše štvrť
roka pred turné predať už vyše 100 000
vstupeniek naň...
Ste vo svojej profesii rešpektovanými osobnosťami. Hviezdami prvej
veľkosti. Momentálne ,,osedlávate“
aj vozidlá s hviezdou v znaku. Aký
máte z tejto ,,hviezdnej jazdy“ pocit?

Robert Kodym: Mne sa páči na mojom vozidle nielen samotná hviezda, ale
aj názov. Vlastne, fantastický je celý príbeh spoločnosti Mercedes-Benz. Ide o prestížnu, kvalitnú značku s výnimočnou povesťou a históriou. My všetci sme sa tiež
v našej skupine vždy snažili robiť dobrú a poctivú muziku, robili sme všetko
pre to, aby aj LUCIE bola prémiovou
značkou. A teší nás, že sa nám podarilo
aj z LUCIE – podobne, ako sa to sa podarilo Mercedesu – urobiť medzinárodnú hviezdnu skupinu. Hoci oproti značke
Mercedes-Benz len Česko–Slovenskú.
Predsa len – ste už chlapci v tom
najlepšom veku. Aj preto by ma veľmi
zaujímalo, čomu – keď sedíte vo svojich mercedesoch – dávate prednosť.
Dravosti? Bezpečnosti? Komfortu?
… alebo aj kvôli nie práve najmladším krížom kladiete dôraz na pohodlnú jazdu a dobre vytvarované sedadlo? :)
David Koller: Keď sedíte a nešportujete, tak vám s krížami aj tak nikto nepomôže. Môžete sedieť aj v perinke. Pre mňa je
však základom bezpečnosť a najmä kvalitné brzdy.
P. B. CH.: S Mercedesom som mal prvú
svoju skúsenosť na parkovisku, po tom,
ako mi Robert požičal svoje auto. Hneď
sa mi zapáčil interiér a aj preto si myslím,
že na Mercedes sa dá zvyknúť veľmi ľahko... (úsmev).
Michal Dvořák: Ja s Robertom jazdíme Triedou GLA a David s P. B. CH.
Triedou C a veľmi sa z toho tešíme...
Osobne pritom nevylučujem situáciu, že
v budúcnosti podľahnem Triede S. Ó
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Nie každý sa môže pýšiť siedmimi
hviezdičkami kvality. Vy áno.
Tento rok sme za excelentnú kvalitu
našich služieb získali 7 ocenení prestížneho
magazínu Euromoney.
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Mercedes-Benz Trucks
Sailing Regata 2014
Vôňa mora, slnečné lúče a príjemná jadranská pohostinná atmosféra – to boli
atribúty, s ktorými v dňoch 17. až 23. mája odchádzali zo Slovenska dva
turnusy VIP klientov nákladných vozidiel a autobusov Mercedes-Benz
na pobrežie Chorvátska a ďalej na ostrov Murter. Text: Kamil Prieložný / Foto: MBSK

T

u počas tri a pol dňa absolvoval každý z dvoch turnusov síce krátke, ale o to
intenzívnejšie odborno-športové podujatie Mercedes-Benz Trucks Sailing Regata 2014.
Ak by sme mali parafrázovať jeden
úspešný nemecký seriál, o spomínanej akcii v réžii spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, musíme konštatovať jediné: ich revírom sa stal Jadran, tempo
plachetníc bolo vražedné, ich súpermi
boli bezvetrie, únava a odborné prezentácie na pobreží. „Šesť nových plachetníc Bavaria 46 Cruiser sa stalo po prílete do Zadaru na tých pár dní domovom
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osemčlenných posádok,“ – uviedol marketingový špecialista Mercedes-Benz
Slovensko Ing. Václav Míčka. Ako ďalej pokračoval, po odštartovaní z ostrova Murter pokračovala Mercedes-Benz
Trucks Sailing Regata 2014 okolo ostrovov Murvenjak, Visovac, Pašman, Ugljan, Iz, Beli, Lavdara a Dugi Otok.
Počas regaty si posádky nielen trénovali narábanie s plachtami a kondíciu,
ale predovšetkým absolvovali odbornú
prezentáciu služieb pre zákazníkov zo
strany Mercedes-Benz Slovakia. Účastníci sa dozvedeli o výhodách servisných zmlúv, ale i o možnostiach a prínose Driver Trainingu a FleetBoardu
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pre ekonomickejšie fungovanie ﬁriem,
či spoznali nové technológie ako Predictive Powertrain Control (PPC),
ktorý dokáže ušetriť 5 - 10 % pohonných hmôt. Zároveň medzi účastníkmi prebiehali neformálne diskusie
a po vystúpení na pevninu aj návšteva zmluvného partnera Mercedes-Benz v Zadare. Stretnutie teda nebolo len o pretekoch
plachetníc, fyzickom tréningu či o večerných spoločenských posedeniach na
pobreží spojených s konzumáciou lokálnych stredomorských špecialít, ale
malo predovšetkým svoj
odborný charakter. „Na
základe reakcií pozvaných zákazníkov sme
presvedčení, že to bol
veľký prínos aj pre samotnú značku,“ – dodal na záver Václav
Míčka. Ó
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poklady Slovenska

Malebná Orava

1. časť

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné a historické zákutia.
Miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné oči, tie, ktorých sa musíte dotknúť, aby
ste tak vďaka priamemu kontaktu na sebe pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu,
ktorá sa v nich skrýva už stáročia. Môžeme byť pyšní aj na viaceré jedinečné
historické, literárne, národopisné a prírodné bohatstvá, ktoré majú svoj domov
a pôvod na severe Slovenska – na Orave. Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, Silvia Krausová
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Orava) a dolnú Oravu. O to však v našom prípade nejde. My sme sa na ňu
vybrali s cieľom spoznať jej zaujímavé
lokality, dobiť energiu a pokochať sa
miestami, ktoré povznášajú ducha.

vodný mlyn či povedľa dreveného kostola, sa prechádzajú sliepky, na lúke
sa pasú husi a vy máte miestami pocit,
že nie ste v skanzene, ale niekde, kde
ešte pred chvíľou muselo žiť plno ľudí
a kde sa len čas na chvíľu zastavil...

ZUBEREC A SKANZEN
Len čo človek minie Kvačiansku
a Prosiecku dolinu na Liptove, ocitne sa v područí masívnych a rešpekt
vzbudzujúcich Západných Tatier. Na
Orave. Dalo by sa povedať, že vstupnou bránou do nej – pokiaľ idete smerom z Liptova –, je rázovitá oravská
obec s pomerne zachovalou ľudovou
architektúrou – Zuberec. Táto dedinka, nesúca pomenovanie po zubrovi
lesnom, ktorý sa kedysi hojne vyskytoval v miestnych lesoch, je predmostím pre letné turistické výstupy na Roháče. Synonymom ich živelnosti sa
stali nielen Roháčske plesá, ale aj mohutné končiare Volovca, Baníkova,
Troch Kôp, Salatína či Ostrého Roháča. Pokiaľ ste na Oravu neprišli zdolávať nadmorské výšky, dozaista neobídete jeden z najkrajších skanzenov na
Slovensku – Múzeum oravskej dediny
v Zuberci-Brestovej. Priam rozprávkovo pôsobiaca „drevená dedinka“,
pozostávajúca z niekoľkých desiatok
stavieb ľudovej architektúry, je roztrúsená na poľane Brestová – na oboch
brehoch zurčiaceho horského potoka Studená. Po prašnej ceste pomedzi
drevenice, zvonicu, zemiansku kúriu,

TERMÁLNE BAZÉNY
Na polceste medzi Zubercom a Tvrdošínom smerom na severovýchod sú
v blízkosti Vitanovej, medzi strmými
horami učupené Oravice. Toto na pohľad nenápadné turisticko-rekreačné
stredisko, obklopené Západnými Tatrami, Skorušinskými vrchmi a Oravskou Magurou, okrem zimnej lyžovačky láka po celý rok návštevníkov
na termálne kúpaliská s geotermálnou liečivou sírno-vápenato-horečnatou vodou s vysokým obsahom železa
a s teplotou až 38 °C.

HORNOORAVSKÝ SKVOST
V predchádzajúcich častiach seriálu sme navštívili drevené artikulárne,
pravoslávne a grécko-katolícke kostoly na východnom Slovensku. Svoj drevený klenot, zapísaný aj medzi pamiatkami UNESCO, má aj Orava. Je
ním verejnosti prístupný (vo vymedzenom čase – pozn. red.) rímskokatolícky drevený Kostol všetkých svätých
v Tvrdošíne, ktorý pochádza z 15. storočia. O dve storočia neskôr bol prestavaný z gotického do renesančného
slohu a dnes je najstaršou pamiatkou J

O

rava, tento hornatý a rázovitý
kraj, na severe
hraničiaci s Poľskom, je vklinený medzi Kysuce, Turiec, Liptov a masív Západných Tatier.
Ak by sme chceli byť dôslední, museli by sme ju rozdeliť na
hornú Oravu (aj s časťou Biela
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V Kline nad obcou sa týči
monument Ježiša Krista
podobne ako socha na vrchu
Corcovado v brazílskom
Riu de Janiero
J nielen v Tvrdošíne, ale aj na celej hornej
Orave. V tomto hornooravskom skvoste
sa okrem zaujímavých dobových malieb
nachádza aj cenný barokový oltár z konca 17. storočia a neskororenesančná kazateľnica z roku 1654 s postavami evanjelistov.

MEDVECKÁ A PODBIEL
V Tvrdošíne – v zrekonštruovanej klasicistickej zemianskej kúrii je umiestnená galéria maliarky Oravy – Márie
Medveckej. Oboznámiť sa s jej tvorbou
odporúčame z výchovných dôvodov predovšetkým rodinám s deťmi a mladšej
generácii.
Pokiaľ ste na Hornej Orave, urobili by
ste veľkú chybu, keby ste sa z Tvrdošína nepreviezli pár kilometrov južnejšie –
do rázovitej obce Podbiel. Práve v nej sa
– hneď pri hlavnej vyasfaltovanej ceste –
bývalej stredovekej jantárovej kupeckej
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ceste – nachádza aj ulica s pôsobivými a pôvodnými zachovanými a stále
obývanými typickými oravskými drevenicami.

ORAVSKÉ ,,RIO“
Cestou z Podbiela na sever – do Námestova, sme chtiac-nechtiac prešli
okolo Oravskej priehrady. Možno preto, že bolo pod mrakom a možno to
spôsobila únava, priehrada aj s jej najbližším okolím na nás pôsobila akási
,,prispatá“. Na jej brehoch sa striedala
chátrajúca socialistická rekreačná architektúra s novopostaveným ranokapitalistickým rekreačným karpatským
barokom. Sem-tam drevenica, a hneď

vedľa nej tehlová opacha... ,,Rešpekt“
si zaslúžia aj tzv. sendvičové stavby,
ktoré pozostávajú z plechovej či umakartovej ,,unimobunky“ a k nej – resp.
na ňu – viac či menej vkusne pristavenej časti.
Priehrada, našťastie, nie je žiadne veľdielo, a tak sa asi po polhodine cesty dostávame cez Námestovo
do cieľa nášho putovania – do dedinky Klin. Nie preto, aby sme tu na
jej námestí rituálne vybili klin – Klinom. Prišli sme ,,duchovne pookriať“.
V Kline – na Grape – nad obcou, sa
totiž týči monument Ježiša Krista vysoký 9,5 metra, vážiaci 23 ton, s rozpaženými rukami (s rozpätím sedem

metrov) – podobne ako socha Ježiša
Spasiteľa na vrchu Corcovado v brazílskom Riu de Janiero či Kristus Spasiteľ v portugalskom Lisabone. Jediný rozdiel je, že je menšia. Zato je
len naša. A najväčšia na Slovensku!
A nielen to. V jej blízkosti sa nachádza aj dva a pol tonová socha k Ježišovi sa modliaceho pápeža Jána Pavla II.
– a tú nemá ani Rio de Janiero a ani
Lisabon. Z Grapy, pri ktorej monumentoch pocítite rovnováhu, pokoj a
naozaj silnú energiu, môžete dovidieť
nielen na Oravskú priehradu, Námestovo, ale aj na Suchú Horu, Roháče či
až do poľského Zakopaného... Ó
(pokračovanie nabudúce)
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poklady Slovenska

TEST MERCEDES-BENZ C 220 BLUETEC

Dvojitý zásah
v jednom modeli
Skvelé jazdné vlastnosti, množstvo asistenčných systémov a nadštandardná
technická úroveň – to sú hlavné atribúty nového modelu mercedesa Triedy
C 220 BlueTEC, s ktorým sme sa tentoraz vybrali na Oravu... Text a foto: Peter Škorňa

C

elkový proﬁl cesty sme
od jej začiatku až po koniec zvolili ako kombináciu rovných diaľničných
úsekov (z Bratislavy až po
Banskú Bystricu), horských serpentín
(počas cesty na Donovaly či na Liptove cestou z Bešeňovej po Huty), ako aj
ciest prevažne v horskom prostredí počas testovania na hornej Orave.
A hoci by sme to zrejme nemali písať, podarilo sa nám s ním vyjsť aj po
poľnej ceste – míňajúc práve sejúcich
hospodárov na vedľajšej roli – až na
Grapu, pahorok so sochou Ježiša Krista, vypínajúci sa nad obcou Klin. Keď
sme zistili, že v tom okamihu sa to
okrem nás podarilo práve traktoru Zetor a pomerne zánovne ,,vytunovanej“
Lade Niva, naša radosť bola o to väčšia. Všetci ostatní, hoci aj s barlami, sa
na Grapu „štverali“ po svojich.

ZMENŠENÁ ,,ESKA“
Z prvkov interiéru nemožno nespomenúť rozmiestnenie a ergonómiiu ovládacích prvkov. Tie boli nielen dobré, ale

aj priehľadne usporiadané a v každej
situácii ľahko dosiahnuteľné. A nielen to. Veľmi príjemne sa počas jazdenia správal nastaviteľný vzduchový
podvozok, ktorý je v strednej triede,
akým „céčko“ je, unikátnou aplikáciou. Vzduchové odpruženie reagovalo vo všetkých módoch jazdy veľmi dobre. Dokonca i počas rezania
ostrých zákrut a jazde po nerovnom
povrchu v športovom móde si podvozok zachoval veľmi slušnú dávku
komfortu. Vyzretosť nového „céčka“
oproti vozidlám iných značiek v danom segmente zvýrazňujú asistenčné
systémy a jedinečné moderné technológie, ktoré dokázali vozidlo počas celej trasy v kombinovaných podmienkach pevne a stabilne udržať. Navyše
si aj pri náročnejších
ch podmienkach
a zvýšenom výkonee motora udržalo
veľmi príjemnú, nízku
zku spotrebu.
Celkový dojem z testovania možno zhrnúť do konštatovania,
atovania, že
v prípade najnovšej
Triedy C sa jeho
autorom podari-

la skvelá vec – majiteľ dostane vozidlo
strednej triedy nielen za prijateľnú
cenu, ale s komfortom a technickými
vymoženosťami, ktoré možno (samozrejme, vo väčšej miere) pozorovať pri
Triede S. Ó

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

Cesta tam:
BRATISLAVA – NITRA – ZVOLEN – BANSKÁ BYSTRICA – DONOVALY – RUŽOMBEROK – BEŠEŇOVÁ – ZUBEREC – ORAVICE
– VITANOVÁ – TVRDOŠÍN – PODBIEL – NÁMESTOVO – KLIN

http://goo.gl/maps/nkQzS

KLIN
TVRDOŠÍN
ORAVICE
RUŽOMBEROK

ZUBEREC
BEŠEŇOVÁ

DONOVALY
BANSKÁ BYSTRICA
ZVOLEN

NITRA
BRATISLAVA
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predstavujeme

Fascinujúci interiér Mercedes-AMG GT
Tohtoročná jeseň bude patriť premiére nového vysokovýkonného športiaka
Mercedes-AMG GT. Po SLS AMG pôjde o ďalšie kompletne samostatne vyvinuté
športové vozidlo spoločnosti Mercedes-AMG. Text: MBSK / Foto: Daimler AG

V

ozidlo s motorom AMG
V8 spĺňa vysoké nároky na dynamickú, agilnú a športovú jazdu.
Jeho interiér zvýrazňujú autentické, číre a najušľachtilejšie
materiály v najvyššej kvalite spracovania. Zároveň mu dominuje štýlová
nadväznosť na typický letecký dizajn.
Krídlo lietadla tak môže pripomínať až
extrémne zdôraznená šírka prístrojovej dosky so štyrmi stredovými a s dvomi bočnými klimatizačnými dýzami.
A nielen to. Unikátny prívod vzduchu
pre stíhačky, vyvinutý Národným poradným výborom pre letectvo, pripomína svojím tvarom a aj použitými
materiálmi stredová konzola. Dizajnérskou lahôdkou
ahôdkou sú aj ovládacie prvky
AMG DRIVE UNIT s usporiadaním
do schémy
émy podľa agregátu V8. Ó

Nový motor pre roadster
Mercedes-Benz Triedy SL
Nový,
ový, takmer celohliníkový rodaster Mercedes-Benz SL 400 dostal šesťvalec
2,996
96 litra s dvoma trubodúchadlami (245 kW/333 k; 480 Nm; emisná norma
EU 6), zásluhou čoho dosahuje oproti predchodcovi vyšší výkon
o 20 kW (27 k) a krútiaci moment o 110 Nm. Text: MBSK / Foto: Daimler AG

V

ďaka tomu dokáže zrýchliť z 0 na
100 km/h za 5,2 sekundy, pričom vyvinie maximálnu rýchlosť (elektronicky
km/ha.
icky ohraničenú) 250 km/ha
haa.
Zaujímavá
jímavá je aj jeho priemerná spotrebaa ktorá sa pohybuje na úrovni len
7,3 litra
itra na 100 km.
Mercedes-Benz
erccedes-Benz SL 400 má navyše vysokoúčinný
ysokoúčinný adaptívny systém
ys
m
stierania
ania a ostrekovania MAGIC VISION
N CONTROL či sériovo dodá-

vaný jedinečný ozvučovací systém
Frontbass, ktorý vozidlo premení –
aj pri otvorenej streche – na koncertnú sálu. Ó
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Mrva a Stanko:

Víno sa stalo
Vladimír Mrva a Peter Stanko
tvoria najznámejší vinársky
tandem na Slovensku. Keď sa
uprostred deväťdesiatych rokov
začala formovať nová vinárska
vlna na Slovensku, tvorili jej jadro.
Pri ceste z Trnavy k vínorodým
malokarpatským svahom
si nemožno nevšimnúť ich
moderné vinárstvo.
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek,
archív Mrva & Stanko

Z

načka Víno Mrva&Stanko preslávila Slovensko.
Z Paríža priniesli v roku
2010 titul svetových šampiónov za Cabernet Rosé
a v máji tohto roku v Bruseli vyhlásili ich červené cuvée za svetový objav
medzi červenými vínami. Bolo to vari
najväčšie prekvapenie Concours Mondial de Bruxelles: červené – a zo Slovenska! Nie z juhu, ovlažovaného Dunajom, ale z Dolných Orešian zo srdca
Malých Karpát. Rovno priznávajú, že
je to národný úspech – nielen ich vinársky, ale aj vinohradnícky v podaní orešianskeho vinohradníka Karola
Braniša a šľachtiteľky Doroty Pospíšilovej, ktorá vyšľachtila skvelé červené odrody Hron, Váh, Rudavu a Rimavu. ,,Nemáme síce vlastné vinohrady,
zato máme jedných z najlepších pestovateľov muštových odrôd pod Malými Karpatmi. Našu spoluprácu preverili roky a víno, ktoré z nej vzišlo,“
vysvetľuje Vladimír Mrva, ktorý má
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ich osudom
vo ﬁrme na starosti práve výrobu vína.
Karol Braniš pre nich vo vinohrade,
posiatom úlomkami bridlice, okrem
unikátnych slovenských novošľachtencov pestuje aj Rizling rýnsky a Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Modrý
Portugal a Frankovku modrú. Vo viniciach družstva v Čachticiach sa rodí
pod taktovkou Jána Kolníka špičkové Chardonnay, Rulandské sivé, Sauvignon, Tramín červený, Pinot noir
a najnovšie aj Dunaj. Mrvove a Stankove vína však majú pôvod aj z iných
vinohradníckych oblastí Slovenska.
Nitriansku zastupujú na spraši urodené vína z Mojmíroviec, rodiskom ružového kabernetu je Vinodol. Mozaiku chutí a vôní južnoslovenskej oblasti
dotvárajú vinice zo Strekova a Kamenína. Stredoslovenskú oblasť, ležiacu na sopečných pôdach, reprezentujú
vína narodené vo vinohrade PD Kosihovce. Stará vinárska pravda hovorí, že víno sa rodí vo vinohrade. Majú
na nich Vladimír Mrva a Peter Stanko
dosah? ,,Hoci nie sme majitelia vinohradov, dokážeme reálne ovplyvňovať
úrodu hrozna. Základom je dlhodobá
spolupráca založená na vzájomnej dôvere, ale aj vysokých nárokoch. Za veľmi dobré hrozno platíme pestovateľom
tomu zodpovedajúce ceny. Poukazujeme na pôvod hrozna, zdôrazňujúc tak
poctivú vinohradnícku robotu. Víno je
však zároveň obrazom aj technologickej vyspelosti samotných vinárov, a to
je zasa naša parketa,“ zdôrazní Vladimír Mrva. Iste, mať vlastnú vinicu je
ideál. ,,Máme záujem obrábať vlastné vinohrady, ale nie je také jednoduché získať ich. A kupovať vinohrady
len preto, aby sme mohli povedať, že
sme aj vinohradníkmi, nemá význam,“
podotkne Vladimír Mrva. Všetko je
otázkou času a prirodzeného vývoja
každej vinárskej ﬁrmy. Na Slovensku
sa historicky v dôsledku kolektivizá- J
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vinohradníctvo
J cie oddelilo vinohrad
od spracovania vína. Cesta
zjednoteniu
vyžiada čas.
k zj
jednoteniu si vyžia
Napokon
Na
pokon – kľúčové jje však
samo
sam
mo víno.
Mrva
pripomenie, že
M
ž s Petrom
rom Stankom získali
získa triVinárstvo
krát titul Vinárs
roka a získali 113 titulov šampióna na Pevínnych trzinských vínn
preto by
hoch. „Aj pre
neprikladal
som neprikla
tomu, či
taký dôraz to
je skutočným vinárom len ten, kto má
vinohrad,
vlastný vinoh
mnohí „skupretože mnoh
toční“ vinári robia
víno niekedy až „neskutočné...“

VLASTNÁ C
CESTA
Vladimír M
Mrva si
trúfol na prvé
prv víno
v pätnástich rokoch,
keď začal chodiť
ch
na známu m
modranskú vinársku školu. O jeho ďalší
ďa rast
sa postaral v Lednici
L
profesor Vilém Kraus

68

a cenné profesionálne skúsenosti nazbieral u Josta Höplera v Rakúsku.
S vínom pracuje už tri desaťročia, pričom inšpiráciu neustále zbiera aj na
študijných cestách po najlepších svetových vinárstvach. Slovensko nemá staré vinárske rody ako Francúzsko či Taliansko, tie sa ešte len rodia.
,,Súkromné vinárstva na Slovensku
začali vznikať po revolúcii. Tento fakt
treba rešpektovať. V modernom slovenskom víne sa prelína práca dvoch
generácií: rodičov zakladateľov a ich
teraz dospievajúcich detí. V tom je jedinečnosť slovenského vinohradníctva a vinárstva,“ uvažuje nad aktuálnymi pomermi Vladimír Mrva. Nevdojak
sa vráti k otázke zo začiatku stretnutia. ,,Áno, túžime stáť oboma nohami
vo vlastnom vinohrade. Nadobudnúť
vinohrad o rozlohe 15 až 20 hektárov
v lokalitách s výnimočným terroirom
však nie je jednoduché už aj vzhľadom
na neuveriteľnú rozdrobenosť vlastníctva k pozemkom. Dokázali sme veľa,
ale ani ja a ani môj partner sme vinohrady nezdedili, nezreštituovali ani politicky neprivatizovali... A preto ideme našou vlastnou cestou. Ukazuje sa,
že je schodná. Veď tak ako niet univerzálne platného receptu na víno, niet
ani univerzálneho návodu, ako zalo-
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žiť úspešnú ﬁrmu,“ zdôrazní Mrva pestrosť postupov k vytýčeným životným
métam.
Všetky veľké ﬁrmy majú však čosi
spoločné. Skromnosť, vytrvalosť a posadnutosť, ak nimi možno označiť presvedčenie o tom, že to, čo robím, je
správna vec. Mrva so Stankom začínali v malej rodinnej pivnici, akých bolo
na Slovensku stovky. V nej vyrobili prvých dvanásťtisíc ﬂiaš. Neskôr zabrali
aj garáž nad pivnicou. Postupne sa už
nedalo ani chodiť po dvore, prenajali
si pivnicu družstva a potom na zelenej
lúke za Trnavou vybudovali moderné vinárstvo. Cestu k nemu im otvorili
ľudia, rovnakí vizionári ako oni sami.
Bankári či súkromní investori. Tak sa
rodilo vinárstvo so súčasnou produkciou 400 000 ﬂiaš vína ročne.

MODERNISTI
Od novembrovej revolúcie čo nevidieť uplynie štvrťstoročie. Za toto obdobie sa slovenská spoločnosť veľmi
zmenila a prehodnotila aj svoj vzťah

Pomocou moderných technológií
dokážeme vytiahnuť z hrozna rôzne
jeho prirodzené vône a chuť bieleho
korenia, citrusov, kešu orieškov,
tropického ovocia, banánov a manga.
k vínu. Zrodila sa kultúra krásneho
vína. Ľudia prestali chytať vínne poháre do rúk podobne ako snehové
gule v zime, naučili sa, pri akej teplote víno servírovať. Víno sa stalo rozlišovacím znakom v spoločnosti v duchu hesla: Povedz mi, čo piješ a ja ti
poviem, kto si. Preč sú časy, keď ľudia
delili víno na biele a červené, príjemne
sladké a nechutne kyslé. Postupne sa
ho naučili vnímať ako vo vyspelých vinárskych krajinách. Vinárstvo Mrva &
Stanko bolo jedným z tých, ktoré pritiahlo pozornosť krajiny k jej vlastnému vínu. Mrva a Stanko ponúkli vína
nového typu – svieže, ľahké s výraznou
ovocnosťou – a postupne predstavili aj
moky so zložitejším chuťovým a aromatickým proﬁlom. Cestu k týmto vínam otvorili nové technológie. Tie by

však samy osebe atraktívne víno nepriniesli, stojí za ním tvorivý ľudský – vinársky um a obyčajné šťastie.
„Mali sme šťastie na veľkorysých
ľudí, ktorí uverili v naše schopnosti,“
hovorí Vladimír Mrva o chvíli, keď jeden z milovníkov vína po ochutnaní ich
vín vykúpil produkciu ﬁrmy na päť rokov vopred. Dal si podmienku, že peniaze, ktoré im vyplatí, neminú na drahé
dovolenky či luxusné autá, ale investujú
ich do skvalitnenia výroby, do technológií a modernej pivnice. ,,O tom, že sme
jeho dôveru nesklamali, svedčí aj to, že
naša spolupráca trvá už pätnásť rokov,“
doloží Vladimír Mrva.
Mrva a Stanko vybudovali značku,
ktorá je medzi slovenskými vínami pojmom. Za vysokým renomé ich vín je
výrazná kvalita vína. Aj preto nemie-

nia zvyšovať kapacitu výroby. Dobré
víno potrebuje čas, rado ukazuje svoju mnohorakosť, ktorá je odrazom nevyspytateľného ročníka a schopnosti vinárov komunikovať s vínom. Víno sa
neustále vyvíja. Jeho nové podoby odhaľujú technológie, ale predovšetkým
citlivý vinárov nos a ústa a pravdaže aj
uši, počúvajúce podnety od milovníkov
vína. Vo vinárstve Mrva&Stanko možno ochutnať napríklad Veltlínske zelené, ktoré je produktom kryomacerácie,
ale tiež jednoduché chutné víno, výsledok klasickej dobre zvládnutej fermentácie. „Pomocou moderných technológií dokážeme vytiahnuť z hrozna
rôzne jeho prirodzené vône a chuť bieleho korenia, citrusov, kešu orieškov,
tropického ovocia, banánov a manga...
Víno získa nádherné, ľahké a neopakovateľné aromatické spektrum, čistotu a chuť, ktoré sú prirodzené a nachádzajú sa v hrozne. Chceme tak ľuďom
ponúknuť širokú paletu nových prirodzených vnemov, ovocné a svieže vína
tak, aby sme sa odlíšili od ostatných.
Nemôžeme byť ako ostatní. Na výrobu
vína neexistuje jeden vzorec, nikde nenájdete dve rovnaké vína. A v tom je
jeho jedinečnosť,“ uzatvára vinár Vladimír Mrva, vinár z ,,Linča“... Ó
(Pokračovanie nabudúce)
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MB Collections
GOLFOVÝ VAK
B66450042
CENA: 266,60 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO

Letné golfové
impresie
Rovnako ako má história značky Mercedes-Benz svoju hviezdnu minulosť, ani golf nie je
na spoločensko-športovom výslní rok či dva.
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

70

Práve naopak. A keďže podobne ako
pri šoférovaní Mercedesa, aj pri golfe idee
o ušľachtilú a ducha povznášajúcu činnosť – je len zákonité, že taká prémiová
značka, akou Mercedes-Benz je, prichádza pred svojich klientov s týmito športovými doplnkami. Napokon, ako by to
vyzeralo, keby ste vo svojom golfovom
klube pristavili svojho ,,hviezdneho“ miláčika a vystúpili z neho s niečím iným
než s golfovými doplnkami práve tejto
značky. Aj preto si nenechajte ujsť pár
letných štýlových, moderných a najmä
kvalitne a precízne vypracovaných golfo-vých podnetov.... Ó
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ŠPORTOVÁ TAŠKA GOLF
B66959990
CENA: 115,85 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO

DÁMSKA ŠILTOVKA
B67995245
CENA: 27,71 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO

GOLFOVÉ LOPTIČKY
B66450022
CENA: 17,28 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO

DÁMSKE POLOTRIČKO
XS  XL
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO

B67995167  5171
CENA: 104,26 €

GOLFOVÝ UTERÁK
B66450020
CENA: 34,68 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO

DARČEKOVÁ
SÚPRAVA GOLF
B66450038
CENA: 62,50 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO

Ceny sú uvedené s DPH.

HVIEZDY CIEST 02/2014

mb collect.indd 71

71

18. 6. 2014 19:33:23

štýl

Motorola Moto Stream
Spoločnosť Motorola sa podľa posledných správ ocitá na okraji priepasti záujmu investorov, táto skutočnosť však nič nemení na snahe ﬁrmy predvádzať stále nové kúsky modernej techniky. Jedným z najnovších je Moto Stream, zariadenie na
zdieľanie hudby na miestach, kde nie sú prítomné bezdrôtové reproduktory. Malé zariadenie s pestrofarebným osvetlením v sebe obsahuje prijímač bluetooth, na ktorý sa môže súčasne pripojiť päť rôznych zariadení – od smartfónov po notebooky – a z každého z nich dokáže prehrávať hudbu. Moto Stream možno pripojiť k akémukoľvek reproduktoru so štandardným 3,5 mm konektorom a svojím spôsobom takto dokáže spraviť z akéhokoľvek starého reproduktora bezdrôtový.

Harman/Kardon
Tone Inﬁnim
Harman/Kardon vnímame ako výrobcu špičkovej audiotechniky pre náročných. Popri excelentnej kvalite zvukového výstupu, v ktorom nie sú do úzadia potlačované
žiadne časti počuteľného zvukového spektra, je zariadenie
Tone Inﬁnim zaujímavé svojou doplnkovou funkčnosťou.
Handsfree je vybavené vibračnou odozvou, ktorá sa aktivuje pri každej notiﬁkácii prichádzajúcej z mobilného telefónu. Na samotnom tele zariadenia, ktoré pri používaní
voľne leží na ramenách okolo krku, sa nachádzajú funkčne deﬁnované tlačidlá na ovládanie hovoru, hudobného
prehrávača a hlasitosti zvukov. Toto elegantné a funkčné zariadenie je určené v prvom rade ako príslušenstvo
k špičkovému smartfónu LG G3, jeho danosti však môže
využívať každý majiteľ smartfónu alebo tabletu so systémom Android a iOS.

Text: Erik Striž / Foto: Motorola, LG Electronics, Samsung, Handpresso
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Handpresso Wild Hybrid
French Press
Priemysel s kávovarmi sa momentálne teší z rozmachu menš
menších
ších výrobcov
kávových
a dielní, za ktorými stoja zvyčajne zarytí fanúšikovia kávov
vých nápojov.
ranného
Jedným z takých, ktoré posúvajú možnosť vykonávania ranné
ého rituálu piWild
tia kávy prakticky do akéhokoľvek prostredia, je Handpresso W
ild Hybrid.
Toto kompaktné elegantné a ľahké zariadenie s veľkosťou,, ktorá padne
do pánskej dlane, obsahuje vo svojej podstate jednoduchý,
jednoduchýý, ale zato veľNie
mi efektívny mechanizmus pre instantnú výrobu espressa. N
ie sú potrebné žiadne batérie, nabíjačky alebo elektronické súčasti. Stačíí pridať kávový E. S. E. Pod, horúcu vodu (z termosky alebo práve zovretú
ú v hrnci nad
vstavanou
barov.
ohňom) a vstav
van
nou pumpičkou vytvoriť tlak o sile 16 barov
v. O niekoľko
môžete
sekúnd nato si m
ôžete pochutnať na espresse, ktoré je podľa slov výrobcu
rovnako dobré ako v kvalitnej kaviarni. S tým rozdielom, žee touto vašou
ste
kaviarňou môže byť hoci aj vrchol skalnatej hory, na ktorý st
te práve vyšli.

Samsung
Galaxy Note 2014
Základom tabletov Galaxy Note je adekvátna uhlopriečka displeja 10,1 palcov.
Na desaťpalcovej uhlopriečke s rozlíšením až 2 560 × 1 600 pixelov sa môže
takýto zákazník tešiť na prekvapivo kvalitný obraz, ale najmä na nevyčerpateľné množstvo rôznych drobných vylepšení, ktoré zlepšujú priamu prácu
s tabletom (sledovanie pohľadu, aktívne šetrenie batérie, sledovanie návykov), ale najmä na tie, ktoré ho predurčujú do rúk mimoriadne náročných. Predovšetkým
schopnosť tabletu súčasne pracovať až so štyrmi aplikáciami zobrazenými na jednej ploche displeja (Multi Window) má priamy vplyv na kvalitu používateľského zážitku a na zmenu z konzumného spôsobu použitia na tvorivý. Vynikajúcim hardvérovým funkčným doplnkom je pero S Pen, ktoré do určitej miery alternuje funkcie počítačovej myši. V tomto prípade môžete s perom nielen využívať danosti
dotykového displeja, ale aj používať špeciálne kontextové ponuky a rozšírené možnosti práce
s textom. K tomu treba pripočítať výborné technické parametre na čele s 8-jadrovým procesorom Exynos 5 Octa (4 × 1,9 GHz + 4 × 1,3 GHz), 3 GB operačnou pamäťou a systémom Android JellyBean s prostredím TouchWiz.
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Kvaliﬁkačné
golfové súboje
Tohtoročný Mercedes-Benz Golf Tour 2014
pozostáva z troch postupových turnajov, ktoré
sa konajú v Báči, vo Veľkej Lomnici a na Táľoch,
z finálového turnaja v Skalici a zo spoločenského
Texas Scramble štvoríc v Skalici. Text a foto: MBSK
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T

urnaje, ktoré sa uskutočnia na slovenských
golfových ihriskách, sú
s úpravou HCP a majú
obmedzený počet štartujúcich hráčov. „Tatranský“, postupový
turnaj vo Veľkej Lomnici sa uskutočnil
11. júna a posledný postupový turnaj
prebehol 25. júna na Táľoch. Finále
Mercedes-Benz Golf Tour 2014, ako aj
spoločenský turnaj štvoríc bude hostiť
Skalica v dňoch 6. – 7. septembra.

MERCEDESTROPHY 2014
V rámci postupového turnaja, ktorý sa
konal v polovici mája (14. 5. 2014) v Báči,
sa uskutočnil aj MercedesTrophy 2014,
turnaj, z ktorého postúpilo 6 hráčov (1. až
3. miesto v kategórii A a 1. až 3. miesto
v kategórii B) na MercedesTrophy Regional Final CEE 2014. O postup na
MercedesTrophy Regional Final CEE
2014 mohli zároveň zabojovať aj hráči,
ktorí sa už MercedesTrophy zúčastnili.
Vďaka úspešnému absolvovaniu kvaliﬁkačného turnaja sa nakoniec po tvrdom
boji do šestice golﬁstov, postupujúcich
na turnaj do Česka, prebojovali Luboš

Jurga, Martin Horanský, Martin Bobrovský, Vladimír Ľupták, Milan Hájek
a Peter Kostroň.

REGIONÁLNE FINÁLE
Turnaj MercedesTrophy Regional Final CEE 2014 sa uskutočnil začiatkom júna (7. – 9. 6. 2014) v českej
Casa Serena Golf Course – neďaleko
Kutnej Hory. Práve tento turnaj rozhodol, ktorí hráči sa z neho kvaliﬁkovali na celosvetové ﬁnále MTW Final v Stuttgarte, ktoré sa bude konať
25. 9. – 1. 10. 2014. Žiaľ, aj napriek
maximálnemu nasadeniu sa napokon
z turnaja v Českej republike nepodarilo na svetový turnaj postúpiť žiadnemu
slovenskému zástupcovi. Ó
Bližšie informácie na:
www.mercedes-benz.sk/golf-tour-2014

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

Daňové náklady
a daňové výdavky
Čo všetko pre majiteľov vozidiel a riadiacich manažérov ﬁriem vyplýva v prípade,
pokiaľ majú v obchodnom majetku podnikateľa, resp. v majetku ﬁrmy
zaevidované motorové vozidlo, na to sme sa opýtali Ing. Ladislava Kozmona,
daňového poradcu spoločnosti Consultare, a. s. Text: Katarína Púchovská / Foto: Consultare

Účtovné uplatnenie nákladov a iných
výdavkov majiteľov motorových vozidiel

K

toré náklady si môžem
uplatniť ako daňový
výdavok v prípade, ak
ako majiteľ spoločnosti,
mám motorové vozidlo
zaradené v majetku ﬁrmy?
- To záleží na tom, akým spôsobom ste
ho nadobudli. Či ste ho obstarali kúpou,
alebo ste ho ﬁnancovali formou spotrebného úveru, alebo cez ﬁnančný lízing.
V poriadku – aké sú moje možnosti vo
vami spomínaných prípadoch?
- Obstarávacia cena, ktorú ste za auto
vynaložili, sa vám do daňových výdavkov (nákladov) dostane postupne prostredníctvom odpisov. Odpisovanie je vyjadrenie postupného opotrebenia auta
počas určenej lehoty. Treba posúdiť dve
hľadiská. Z hľadiska daňového je táto lehota presne stanovená v zákone o dani
z príjmov a je 4 roky v prípade osobných
áut, áut určených na prepravu nákladu
a na prepravu osôb. Pre ťahače, návesy,
prívesný vozík, motocykel alebo trolejbus alebo elektrobus je lehota odpisovania 6 rokov. Znamená to, že počas obdobia 4 – 6 rokov sa postupne prenesie
obstarávacia cena auta do daňových výdavkov (nákladov) ﬁrmy. Tento istý postup uplatníte aj pri obstaraní auta formou spotrebného úveru.
A v prípade, ak som si motorové vozidlo obstaral formou ﬁnančného lízingu?
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- V tom prípade ho musíte daňovo odpísať počas obdobia jeho trvania, čo znamená, že lehota odpisovania sa rovná počtu
mesiacov trvania ﬁnančného lízingu.
Čo však v prípade, pokiaľ nadobudnem motorové vozidlo darovaním?
- Pri získaní auta darom je daňový základ nulový. Nie je možné ho odpisovať,
čiže neovplyvní daňové výdavky. Náklady spojené s prevádzkou tohto vozidla sú
však daňovo uznateľným výdavkom.
Je rozdiel medzi odpisovaním auta
manažéra a referenta?
- Z hľadiska daňových odpisov nie. Z účtovného hľadiska si túto lehotu musíte stanoviť sami. Pri rozhodovaní by ste mali
vychádzať z predpokladanej lehoty používania, z predpokladaného počtu najazdených kilometrov alebo z ďalších ukazovateľov, prostredníctvom ktorých viete
vyjadriť reálne opotrebenie auta v jednotlivých rokoch. Keďže predpokladáme,
že inak sa bude využívať auto manažéra
a inak auto obchodného zástupcu.
Môžem si v súvislosti s ﬁremným autom uplatňovať uplatniť aj ďalšie výdavky (náklady) a ak áno, ktoré?
- Áno – ide o bežné prevádzkové náklady: nakúpené pohonné hmoty, náklady
na údržbu auta (umývanie, servis, opravy
auta). Tiež náklady na poistenie auta (PZP
+ havarijné poistenie), diaľničné známky,
parkovanie. V prípade obstarania auta
formou ﬁnančného lízingu alebo spot-

rebného úveru, do daňových výdavkov
(nákladov) si môžete zahrnúť aj príslušné úroky vyplývajúce z tohto vzťahu, ktoré platíte. Všetky uvedené výdavky si môžete uplatniť v plnej výške v prípade, ak
auto používate na podnikanie v 100 % rozsahu. Výnimkou sú výdavky (náklady) na
pohonné hmoty, ktoré majú určité daňové
obmedzenia, ale túto problematiku si rozoberieme nabudúce.

Daňové výdavky
súvisiace
s používaním auta
– uplatňovanie
PHM, krátenie
DPH a iné výdavky
Najbežnejším výdavkom v súvislosti
s používaním auta sú výdavky na pohonné hmoty. Za akých podmienok si
ich môžem uplatniť v daňovom v priznaní v plnej výške?
- Výdavky na spotrebované pohonné látky sú limitované priamo zákonom o dani
z príjmov, ktorý stanovuje tri možnosti
preukazovania spotreby pohonných látok.
Prvou z nich je, že spotreba pohonných látok na najazdené kilometre sa prepočíta
spotrebou uvedenou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze a cenou
pohonných látok platnou v čase ich nákupu (z pokladničných dokladov o ich náku-
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pe). Firma však musí preukázať, že všetky
prejazdené kilometre súviseli s podnikateľskou činnosťou ﬁrmy, to zn., že musí viesť
knihu jázd za každé auto, pri ktorom dokladá spotrebu týmto spôsobom.
Znamená to, že pokiaľ sa v knihe jázd
uvádzajú aj kilometre na súkromné účely, tak tie musí ﬁrma vyčleniť
a spotreba pohonných látok na tieto
kilometre nie je daňový výdavok?
- Áno, presne tak. V knihe jázd treba sledovať prejazdené kilometre na podnikateľské účely a na súkromné účely. Následne sa prepočíta spotreba pohonných látok
pre všetky kilometre, spotreba týkajúca sa
súkromných kilometrov sa posúdi ako nedaňový výdavok v prípade, ak ﬁrma nepožaduje náhradu od príslušnej osoby, ktorá
ich uskutočnila (napr. zamestnanca).
V praxi býva často problém, že spotreba sa v technickom preukaze neuvádza alebo sa nezhoduje so skutočnou spotrebou. Ako sa postupuje
v takom prípade?
- V prípade, ak sa spotreba neuvádza
v technickom preukaze alebo sa nezhoduje so skutočnou spotrebou, musíte vychádzať zo spotreby uvedenej v doklade,
ktorý vám vydá autorizovaná osoba na vykonávanie skúšok o spotrebe pohonných
látok, alebo musíte disponovať doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu auta,
ktorý uvádza túto spotrebu alebo inú, ako
je v technickom preukaze. Ak ide o nákladné autá alebo pracovné mechanizmy,
pri ktorých sa táto spotreba v technickom
preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, tak za daňový výdavok možno uznať
preukázanú spotrebu vrátane preukázanej
spotreby vypočítanej podľa vnútorných
predpisov ﬁrmy. Tá však musí preukázateľným spôsobom určovať a odôvodňovať
spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.
Čo v prípade, ak vyššie uvedené doklady nemáme a skutočná spotreba je
vyššia ako tá prepočítaná?
- Ak ﬁrma nedisponuje dokladmi, ktoré
potvrdzujú, že spotreba pohonných látok
príslušného auta je vyššia ako tá uvedená
v technickom preukaze alebo v osvedčení
o evidencii, ako daňový výdavok možno
uplatniť iba prepočítanú spotrebu podľa
postupu, ktorý sme uviedli vyššie, a rozdiel medzi skutočnou a prepočítanou spotrebou sa považuje za nadspotrebu, t. j.
spotrebu nad rámec zákona (nedaňový výdavok).

Aké sú zvyšné dva spôsoby preukazovania spotreby?
- Druhý spôsob dokumentovania spotreby pohonných látok možno využiť v tom
prípade, ak majú autá namontované zariadenia na satelitné sledovanie prevádzky vozidiel, v tom prípade sa spotreba preukazuje dokladmi o nákupe pohonných
látok – najviac však do výšky spotreby vykázanej zo zariadenia. Zákon povoľuje aj
tzv. paušálne výdavky – tretí spôsob dokladania spotreby pohonných látok, a to do
výšky 80 % z celkového preukázateľného
nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného
zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
Musí alebo nemusí pri tomto spôsobe
viesť ﬁrma knihu jázd? Ako sa prejaví
tých 20 % z nákupu pohonných hmôt?
- V tomto prípade ﬁrma nemusí viesť
knihu jázd. V účtovníctve preukazuje
iba všetky doklady o nákupe pohonných
hmôt a stav tachometra na začiatku a
na konci zdaňovacieho obdobia. Pri kalkulácii dane z príjmov sa následne 80 %

z tohto nákupu uzná ako daňový výdavok, 20 % z tohto nákupu sa vykáže ako
nedaňový výdavok. Výška 80 % paušálnych výdavkov na spotrebované pohonné hmoty platí v prípade ﬁriem, ktoré
vedú podvojné účtovníctvo. V prípade
samostatných podnikateľov, ktorí majú
príjmy z podnikania, z inej samostatnej
zárobkovej činnosti (SZČO) a majú aj
výdavky na spotrebované pohonné hmoty, je možnosť uplatniť si paušálne výdavky vo výške 50 %, nie 80 %. Treba
však upozorniť na skutočnosť, že v prípade, ak si ﬁrma alebo SZČO zvolí tento spôsob preukázania spotreby pohonných látok, zároveň je však platca DPH
a uplatňuje si aj odpočítanie DPH, tak
v tomto prípade musí krátiť aj odpočítanie DPH v pomere 80 : 20 (resp. 50 : 50
pri SZČO). To znamená, že z výšky 80 %
resp. 50 % nákupu si ﬁrma môže uplatniť
aj DPH, z 20 %, resp. 50 % však nie. Ak
by si chcela uplatňovať DPH v plnej výške, tak podľa zákona o DPH musí vedieť
dokumentovať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania
a na iný účel ako na podnikanie, to znamená, musí viesť knihu jázd. Ó
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my way

((pokračovanie)
pok
kračovaniie)

Metamorfózy

plachého štyridsiatnika
Po troch mesiacoch pokračujeme v našom seriáli o zdraví a začneme tam, kde sme
skončili. V nasledujúcich riadkoch priblížime všetky okolnosti, ktoré sa týkali zloženia
a konzumácie stravy a najmä pocitov s tým súvisiacich. Pretože chudnúť efektívne,
rýchlo a zároveň zdravo – nie je vôbec zábava... Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

V

ďaka nevinne vyzerajúcej
škatuľke s ,,inštrumentmi“ na test potravinovej
intolerancie som zo svojho jedálneho lístka, viac-menej dobrovoľne, vyradil všetky potraviny, ktoré môjmu telu škodili a telo ich
nedokázalo metabolizovať na energiu. Obmedzil som príjem cukrov. Pilierom mojej
stravy sa tak stali bielkoviny, tuky a sacharidy v pomere 30 : 30 : 40 percent z dennej
kalorickej spotreby.

INTERMEZZO I.
Vysvetlenie, že s pribúdajúcimi rokmi
automaticky a akosi zákonite a prirodze-
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ne pribúdajú aj kilá – pretože aj strom, čím
je starší, tým viac má letokruhov –, zaberie
práve tak na deti. Aj to len na vlastné, ktoré s vami určitý čas súcitia. V žiadnom prípade však nie na partnerku, tobôž nie na
milenku...

KARPATSKÉ GALEJE
Keď som svojho času pozeral skvelý ﬁlm
Motýľ so Stevom McQeenom a Dustinom
Hoffmanom o ich živote a útekoch na galejach vo francúzskej Guyane, netušil som,
že o pár rokov takéto niečo zažijem aj ja.
Iba s tým rozdielom, že sa pre ne rozhodnem dobrovoľne.
Týždeň predtým, som si každý deň do-

sýta doprial takmer všetko, čo som
mal rád. Až na jednu vec – dobrý
segedínsky guláš s domácou knedľou. Ten som nestihol. Bola totiž
nedeľa večer a na mňa o pár hodín (10. 2. 2014) čakal prvý deň
môjho nového stravovania...
Prvá, ozajstná – a o to horšia
skúška nadišla nečakane skoro – už na tretí deň. Kým Ježiš
Nazaretský si na tento deň „naplánoval“ vstávanie z mŕtvych,
ja som si naplánoval ,,Roháčkovu pomstu“ – raňajky, pozostávajúce zo pšenových vločiek zaliatych čerstvým kozím mliekom.
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Šéfkuchár z Hotela Bratislava

Vlastne, mal som to v pláne už na utorok, ale rovnako ako rýchlo som (nie práve
lacné) kozie mlieko otvoril, tak rýchlo som
ho aj zavrel. S jeho konzumáciou mi nepomohla ani pevná vôľa a dokonca ani moja
pomerne bujará predstavivosť. Prvotná kríza a skúška ma zasiahli do tej miery, že
som bol pri plánovanej konzumácii kozieho mlieka rozhodnutý kapitulovať...

AKO ĎALEJ
Dokonca som sa s týmto pokušením podelil aj s okruhom pár – mne blízkych ľudí.
Večer, približne o 23. hod., keď som prišiel z práce domov, neveril som vlastným
očiam. Jedna moja kamarátka z čias vysokoškolských štúdií, v horných partiách pomerne veľkoryso prirodzene vyvinutá, sa
po tom, ako viac nemohla znášať moje trápenie a vnútorný boj, rozhodla konať. Ako
žena činu mi poslala na mobil fotku svojich
(aj po dvoch deťoch) neskutočne pevných
a motivujúcich ,,štvoriek“ s prianím, že sa
o tom nedozvie jej manžel a so želaním:
,,Pri pití kozieho mlieka mysli na ne...“
A fakt. Ráno, pri sústredenom pohľade
na jej fotku, som pšenové vločky „dal“. Aj
s kozím mliekom...

ZÁSADY STRAVOVANIA
Od polovice februára sa zásadou mojej
stravy stali menšie porcie jedla, o to však
častejšie. Nesmiem hladovať, konzumovať
pečivo ani cukor. Zároveň som musel zredukovať príjem ovocia
na jeden
kus

denne – s čím mám doposiaľ dosť veľký problém – najmä večer. Nesmiem jesť
syry s vysokým obsahom tuku. V priebehu
prvého mesiaca som zhodil 8,5 kg hmotnosti. ,,V tvojom prípade určite nejde o nejakú diétu – ako by si mnohí ľudia mylne
mysleli. To, že si za mesiac dokázal schudnúť až 8,5 kila, a jedávaš aj neskôr večer, je
spôsobené tým, že sme dokázali správne
načasovať príjem stravy a tiež určiť správne
kombinácie jedál,“ vysvetľuje Martin, výživový poradca a ﬁtness tréner v jednom.
,,Hlad je pre tvoje telo stres. Preto nemôžeš
hladovať a pokojne smieš jesť aj neskôr večer. Telo sa vie na jednej strane adaptovať
na stres, na druhej strane – pokiaľ má pocit, že hladuješ a odopieraš mu potravu –,
promptne sa prispôsobí vzniknutej situácii
a začne si ukladať všetko do zásoby. Podvedome, bez toho, aby si to človek uvedomoval, sa začne pripravovať na hladovanie.
Telo každého z nás vie veľmi presne rozoznať veľkosť deﬁcitu medzi príjmom a výdajom energie. A na toto je potrebné si dať
veľký pozor – lebo čím človek prijíma menej energie a na druhej strane jej cvičením
zo seba viac vydáva, tým viac a rýchlejšie
schudne. Tak to v žiadnom prípade nefunguje!“ – dodal švihácky Martin, a ja som
sa tváril, že som ho pochopil. V skutočnosti som sa mu závistlivo pozeral na jeho ploché brucho, ako vianočka poprepletané
svalstvom.

INTERMEZZO II.
Pri povzbudzujúcej fotke vyvinutej talentovanej, kreatívnej kamarátky môžete konzumovať kozie mlieko raz, dvakrát
či trikrát. Isté je, že nie donekonečna. Aj

preto som si časom musel nahovárať, že ak
si mnoho mužov zvykne na monogamiu,
väčšina kňazov na celibát, tak aj ja si dokážem zvyknúť na kozie mlieko. V kritických
situáciách som si pomáhal často až bizardnými predstavami, len aby som pri kozom
mlieku zotrval.
J
Zbytočne.
Nedokázal som to.
Plaché experimentovanie s kozím
mliekom som zanechal približne po
týždni a pol...

A PEKNUČKÝ RIEKOL...
Jednou z dôležitých zásad môjho nového stravovania sa stalo to, že som vo večerných hodinách nekonzumoval sacharidy. V akejkoľvek ich podobe. Jednoducho,
moje telo ich už navečer nepotrebuje a zbytočne by si ich ukladalo ako tuk. Čo však
v prípade, že sa vám z ničoho nič začne snívať – namiesto o špenátových a šalátových
listoch, brokolici, špargli a cukete – o palacinkách s džemom? Aj toto mi vysvetlil
„môj“ Roháček: ,,Po niekoľkých týždňoch
nízkosacharidovej stravy si tvoje telo prirodzene vyžaduje sacharidy a predovšetkým
cukor, pretože napríklad mozog si nedokáže vyrobiť energiu z tuku. A je normálne, ak si telo – po tom, ako mu určitý čas
niečo odopierame – produkuje vyššie dávky leptínu.“ Martin však pokračoval ďalej:
,,Deje sa to jednoducho preto, lebo tvoje
telo si vyžaduje niečo, čo ty na svojej psychickej úrovni potláčaš. Preto je pre teba
dôležité si z času – na čas zaradiť tzv. , cheating day, keď si dopraješ to, na čo máš
chuť. Tým pomôžeš telu dočerpať stratenú
energiu a psychicky sa odreaguješ z riadenej monotónnej stravy.“

INTERMEZZO III.
Asi na piaty deň svojej premeny som neveril, ako sa môže človek, „odkojený“ na J
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my way
mojím najväčším nepriateľom sa stáva
stres. Vo všetkých jeho podobách. Či vedomý, alebo povedomý. A bolo jedno, že
som sa snažil cvičiť a dodržiavať predpísané zloženie. Stres v mojom ,,telíčku“ začal
ako zmyslov zbavený vyplavovať hormón
kortizol, ktorý následne rozkladal moju
svalovú hmotu a ukladal v mojom tele
tuk. Samozrejme tam, kde by som to najmenej potreboval. Na bruchu...

INTERMEZZO V.
Doposiaľ najhoršia kríza na mňa doľahla koncom apríla – dva mesiace od zme-

J bryndzových haluškách, zemiakoch, kyslej
kapuste, klobáske či čiernohorskom rezni
a iných stredoslovenských gastronomických vrchárskych delikatesách, večer tešiť
na dusenú brokolicu. Tú brokolicu, ktorú
som si donedávna ani len nevedel predstaviť, alebo som si ju mýlil s brokovnicou.
Teraz si, dva dni po tom, ako aj Ježiš vstal z mŕtvych – a ja som si začínal
pripadať ako pochovaný zaživa, ležérne
a takmer vysmievajúc sa mi do očí, ležala na tanieri – v tesnej, kontaktnej blízkosti
predo mnou. Zelená, dusená brokolica. Samozrejme, bez náznaku akejkoľvek chuti...
To, čo platilo v tom okamihu pre brokolicu, o mne sa to povedať v žiadnom prípade nedalo. Môj žalúdok, prázdny ako trezory sociálnej poisťovne, sa na ňu pozeral
takmer prosebne a s pokorou. S očami vypúlenými od neskutočného hladu. Asi tak
ako ich mal kocúr v čižmách v známom
animovanom ﬁlme...

ZÁSADY A ZÁKONITOSTI
Mojím prvoradým cieľom bolo a je naštartovať moje nefunkčné trávenie, zvýšiť
si množstvo svalovej hmoty, pretože – ako
povedal „Peknučký“ – svaly sú elektrárňou
na spaľovanie tuku... V priebehu dní som
pochopil, že to, keď človek chodieva často
do ﬁtnesscentra a pravidelne cvičí, ešte automaticky nemusí znamenať, že takto spaľuje aj priamo tuk.
Ako mi vysvetlil Martin, časť tuku sa
spaľuje aj pri aktívnej činnosti, najviac

sa ho však odstraňuje počas spánku,
keď telo zaregistruje deﬁcit energie, a práve v tomto momente začne
na svoje regeneračné procesy metabolizovať tuk. „Peter,
skús si uvedomiť,
že spánok je na spaľovanie tuku a naštartovanie metabolických procesov enormne dôležitý
a pokiaľ chceš schudnúť, nesmieš ponocovať a byť ráno unavený.“ Nebudete mi veriť, ale „môj“ Roháček sa týmito slovami začal meniť na moju mamu.
Teda – aspoň v mojich predstavách.
A vraj – mama je len jedna...

INTERMEZZO IV.
Od polovice februára do 20. marca som
schudol 11,30 kg. V polovici apríla to bolo
už 13,50 kg! To je tá príjemnejšia stránka
veci. Menej príjemnou je tá, že som pochopil, že stravovanie podľa Roháčka – to nie
je o rozhodovaní sa medzi dobrom a zlom
či zdravým a nezdravím, ale o tom, či si
v daný deň zvolím často zákernejšie menšie zlo, pred väčším...

NEPRIATEĽ ČÍSLO 1
Ako dni plynuli a ja som zhadzoval jedno kilo za druhým, uvedomil som si, že

ny životosprávy. V tom čase som schudol
už 17 kilogramov. Prvými signálmi jej príchodu bol obed, počas ktorého nepomáhalo už ani len to, keď som jednotlivým druhom úhľadne naservírovanej zeleniny na
tanieri dával mená, či keď som sa s ňou
v duchu rozprával.
To som ešte netušil, čo nastane večer.
Keď v Hoteli Bratislava – v ktorom mi pripravujú podľa rozpisu moje ,,špeciálne“
obedy a večere, predo mňa položili makrelu na špenáte, skoro som odpadol. Zdalo
sa mi, že tá už na prvý pohľad ohyzdná zubatá ryba sa na mňa nielen usmieva, ale aj
provokujúco a laškujúco žmurká.

A POTOM TO JEDZTE...!
Hoci som si to neuvedomoval, musel
som vyzerať natoľko „mimo“, že ani nie za
dve minúty podišiel ku mne čašník a súcitne sa ma opýtal: ,,Pán Škorňa, asi to odnesieme, však...?“ Ó

Ako vyzerala strava,„naordinovaná“ výživovým poradcom a koľko sa podarilo Petrovi schudnúť za prvé tri mesiace
jeho ,,krížovej cesty“? O tomto a aj iných veciach sa dočítate v necenzurovanej ,,hard core“ verzii na stránke
www.eSTAR.sk v rubrike MY WAY.
80
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spektrum

Mercedesy majú najstabilnejšiu
hodnotu z prémiových vozidiel
očakávať pri Triede S 350 BlueTEC a pri
smarte fortwo electric drive kupé. Medzi tromi najlepšími vo svojich segmentoch sa zasa umiestnili ML 250 BlueTEC
4MATIC, CLS 350 CDI Shooting Brake
a GL 250 BlueTEC 4MATIC.

PH
OT
O

QR kódy do sveta Mercedes-Benz

Máte záujem o zaujímavé a atraktívne informácie a fotograﬁe o dianí a novinkách, ktoré prináša značka Mercedes-Benz? Alebo si chcete radšej pozrieť originálne a často vtipné videá, ktorými si táto prémiová značka získala srdcia miliónov priaznivcov po celom svete? V tom prípade načítajte pomocou svojho
smartfónu uvedené QR kódy a vstúpte do sveta Mercedes-Benz!

Zaujímavé linky

MAD
E IN

Zaujímavé videá a linky
zo sveta značky
Mercedes-Benz

FY
AP
GR

Text: MBSK / Foto: Daimler AG

S
LEN

cast za očakávané najvyššie percentuálne zachovanie hodnoty po štyroch rokoch
užívania získali ako zástupcovia uvedených tried modely: CLA 180 CDI, GLA
200 CDI, B 160 CDI, C 180, ako aj S 400
HYBRID. Najnižšiu absolútnu stratu
hodnoty v eurách možno podľa inštitútu

OM
ZO

Mercedes-Benz Triedy S, nová Trieda C, Trieda B, ako aj CLA a nové GLA
či smart fortwo electric drive môžu aj po
štyroch rokoch používania dosiahnúť pri
svojom predaji až 57 percent z ceny akú
majú teraz, keď sú nové.
Ocenenie inštitútu Bähr & Fess Fore-

Videá

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk
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Na švajčiarskej strane
Transparentnosť ako prostriedok oslobodzujúci hodinárstvo z jeho
zvieracej kazajky. Rozbitie tradícií a klišé. Odhodlanie dobyť nové obzory.
To všetko predchádzalo vzniku avantgardnej kolekcie Golden Bridge
švajčiarskej značky CORUM. Ako vyhlásil sám maestro Vincent Calabrese:
„Golden Bridge sú viac ako hodinky, je to výkrik vzbury.“ Text a foto: A Briliant

S

kôr ako začnete so svojou polovičkou nadšene revoltovať,
venujte pozornosť značke,
ktorej upíšete svoje zápästie.
Keď v roku 1956 uviedol helvétsky výrobca hodiniek CORUM
svoj premiérový model, zasvätení cítili, že sa čoskoro prepíšu dejiny estetického dizajnu v pohybe. Priekop-

82

nícky dizajn a soﬁstikované technické
prepracovanie sa od prvého momentu stali najsilnejšími zbraňami značky.
V súčasnosti CORUM dokonale ťaží
zo svojho genetického dedičstva, nezameniteľnej DNA, pričom je maximálne otvorený transformáciám svojej
podstaty v duchu zásady – za všetkým
hľadaj nápad.

VERTIKÁLNE ZLADENIE
Po dlhoročných skúsenostiach v hodinárskom fachu nadobudol signore Calabrese dojem, že ľudia zaostrujú na hodinky predovšetkým pre ich krivky.
Rozrušený týmto faktom vytvoril model, ktorý mal byť žiaduci nielen pre vysoké estetično, ale aj pre samotnú dušu
hodiniek, ich kvalitu. Ikonická kolekcia
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Golden Bridge uzrela svetlo sveta v roku
1980, keď spôsobila doslova explóziu
v spoločenskom vedomí s unikátnym
„baquette movement“, atypickým zlatým
strojčekom v tvare obdĺžnika, kde sú
komponenty strojčeka usporiadané za sebou (nie klasicky do kruhu ako pri konvenčných hodinkách). Dizajnérska drzosť triumfovala!

GOLDEN BRIDGE 
REINKARNÁCIA LEGENDY
A triumfuje dodnes. Moderná kolekcia
Golden Bridge sa markantne inšpirovala
legendárnym modelom z roku 1980, kde
kopíruje pôvodnú koncepciu v jej forme
a čistých líniách, ale v rozmeroch a jednotlivých elementoch sa hmatateľne odlišuje. Prehodnotenie tohto typu spočíva
v revolučnom vzhľade vybavenom najprogresívnejšími špičkovými technológiami. Dôkladne „našliapaná“ klasika však
naďalej odráža emócie originálu a nevtieravo stiera hranice medzi umením a technikou. Všetky hodinky tohto radu majú
spoločného menovateľa – „in line“ strojček a k dispozícii sú v niekoľkých variantoch (biele, ružové, žlté zlato, platina).
Cieľom je fatálne zasiahnuť obe pohlavia, k čomu im pomáhajú vkusne osádzané prírodné kamene a diamanty. Pocit výnimočnosti podčiarkuje aj skutočnosť, že
všetky modely sú v limitovaných edíciách!

VÝLUČNE
MUŽSKÁ ZÁLEŽITOSŤ
Výroba jedných hodiniek modelu Golden Bridge trvá 3 týždne a výsledkom
je „haute horlogerie“, produkt venovaný fajnšmekrom hodinárskeho umenia.
Predstavte si, ako majstri svojho remesla ručne vsádzajú 18-karátový mostík
z rýdzeho zlata s jemne vygravírovaným
logom CORUM, a to všetko zdanlivo
zavesené v priestore absolútnej transparentnosti. V reči čísel: prvotriedny mechanizmus poháňa kaliber CO113, korunka leží na pozícii 6 hodín, rezerva
chodu je 40 hodín (systém manuálneho náťahu). Obsedantnej túžbe sledovať
tento geniálny pohyb v súlade umožňuje
priehľadné zafírové sklíčko s antireﬂexnou úpravou a to nielen spredu, ale aj
z bokov a zozadu!

EXKLUZÍVNY GOLDEN
BRIDGE AUTOMATIC
Posledná inovácia vyššie spomenutého typu sa zrealizovala v roku 2011 pri

nezameniteľnom „high-end“ diele s názvom Golden Bridge Automatic. Tento hráč disponuje strojčekom s automatickým naťahovaním, pohyb je lineárny
(zhora dolu a naopak), ide o efekt označovaný ako „winding module“. Štyri zafírové sklíčka, umiestnené na všetkých
stranách hodiniek, spolu s metalickými
pásikovými motívmi na pozadí číselníka
odhaľujú ich 360° priehľadnosť. V srdci
tohto fascinujúceho sveta optických efektov pracuje kaliber CO313, vyzbrojený
platinovým, lineárne oscilujúcim závažím. Viete, koľko častí treba na skonštruovanie tejto „mašinky par excellence“?
Presne 194!

Watch of the year
Model Golden Bridge získal v roku
2005 exkluzívne ocenenie Pánske
hodinky roka udeľované magazínmi
Uhrenwelt a Montre Passion.
V roku 2010 si vybojovala titul Dámske hodinky roka aj ženská verzia
Miss Golden Bridge.

VÝSOSTNE
ŽENSKÉ TERITÓRIUM
Dámska kreácia Miss Golden Bridge reprezentuje zlomový míľnik v dizajne ženských hodiniek nasledujúc krédo „Everything changes, but ultimately
nothing changes“. Áno, všetko sa mení,
pretože strojček s decentne zdobeným
calibrom CO113 je uložený do nového, transparentne zoštíhleného tela, no
zároveň sa v zásade nič nemení, keďže
atribúty ako spoľahlivosť, presnosť, jedinečnosť sú stále stavebnými prvkami
tejto „slečny“. Rožky rámu sú odstránené, aby umožnili ručne šitému remienku z aligátorej kože perfektnú integráciu
do zušľachtených tvarov. Vysoké umenie
šperkovej povahy zastupuje aj elegantný
model Lady Golden Bridge. Remienok
z 18-karátového zlata či krokodílej kože
nenechá žiadnu predstaviteľku nežného pohlavia zdržanlivou. Plnokrvná ženskosť stmelená so švajčiarskou „in house“ kvalitou vytvára i v tomto prototype
transparentný rukopis značky CORUM.

3

4

ODOMYKAJ & PODMAŇUJ!
Fenomenálne hodinky Golden Bridge vďaka priehľadnému dizajnu odhalia všetko a napriek tomu zdanie mystiky pretrváva. Ľudia sa stále pýtajú, ako
môžu skutočne pracovať? Hodinársky
boh Vincent Calabrese na tento rébus
pozná jedinú odpoveď: „Najzložitejšia
vec pre mňa spočíva v nájdení jednoduchosti, nikdy nie naopak.“ Ó
5
1 Golden Bridge Automatic
2 Lady Bridge
3-4-5 výroba hodiniek a detail strojčeka
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Olompiádu spestrili
štvorkolesové „medvede“
Prečo medvede? Teplomer ukazoval 11. júna
36 stupňov Celzia a herci divadla Teatro Tatro na čele
s Lukášom Latinákom, členom Olompijského výboru, sa
deťom snažili priblížiť zimné olympijské hry tak, ako to hrali
pred rokmi. Herci sa potili v kombinézach a pripomínali
ľadové medvede. Práve ich divadelné pódium sa stalo
dejiskom našich separovaných Olompijských hier.
A Mercedes-Benz Slovakia ako jeden z hlavných partnerov
bol už tretí rok po sebe pri tom... Text: Karin Zvalová / Foto: OLO
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lavná myšlienka projektu Olompiády „Neseparuj sa – separuj!“ rezonuje počas celého roka
vo forme súťaží a podujatí pre deti s cieľom naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom.
Taktiež im pomáha v tom, ako si osvojiť témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu
a viesť ich k spoločenskej zodpovednosti. Dôvodom, prečo takýto projekt
vznikol pred tromi rokmi, bol prostredníctvom detí naučiť občanov Bratislavy separovať.
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NÁRAST ÚČASTNÍKOV
Do Olompiády a jej hlavných disciplín,
zberu papiera a plastu, sa zapojilo počas
druhého ročníka 17 250 detí zo 100 materských, základných a špeciálnych škôl.
V porovnaní s minulým rokom sa počet
zapojených škôl zvýšil o 42 a počet účastníkov o približne 7 000 detí. Tento nárast
potvrdzuje záujem o tento druh vzdelávania, čo dokazuje nielen účasť na rôznych podujatiach organizovaných počas
školského roka, ale aj 114,8 tony vyzbieraného papiera či 19,1 tony plastu. Deti sa
zúčastnili celkovo na 5 výchovno-vzdelávacích podujatí, S OLO zadarmo do zoo,
Olompijský Filmový Festival, OLOart,
Exkurzia v spaľovni a príbeh plastovej fľaše, Mobilná dopravná výchova s mestskou políciou.

OLOCELEBRITY
Olompiádu podporujú aj známe tváre
spoločenského života, kozmonaut Ivan
Bella, zlatí olympionici Peter a Pavol
Hochschornerovci, Vlado Voštinár, hokejová legenda Zdeno Cíger či cestovateľ Ľuboš Fellner. Novými členmi Olompijského výboru sa stali Adela Banášová
a herci Petra Polnišová s Lukášom Latinákom.

VEĽKÉ FINÁLE
V polovici júna na Veľkom ﬁnále
Olompiády netiekol pot len z tropických
horúčav, ale aj z veľkého športového nasadenia detí. Vyše tisíc detí a učiteľov obsadilo športový areál. Osem družstiev
náhodne vybraných žiakov hralo olompijský hokejový turnaj so Zdenom Cígerom. Ten po tuhom zápolení vyhrala
ZŠ Černyševského pred ZŠ Gercenova
a ZŠ Trnková. Olompijský separovaný
päťboj absolvovali deti z až 22 škôl, pričom o dušu súťažili v štafetovom behu
či v hode plechovky do žltého kontajnera. Túto kategóriu vyhrala medzi zák-

ladnými školami ZŠ Vazovova, medzi
materskými MŠ Linzbothova a medzi
špeciálnymi Spojená škola Hrdličkova.
Vlna emócií, súťaženia a spontánnej radosti rezonovala celým areálom. Víťazom sa stal každý, kto separoval.
Každý celoročný projekt však musí
mať aj oﬁciálnych víťazov. Po tretí raz
sa ním stala ZŠ s MŠ Trnková 1 z Jaroviec. Deti z tejto malej školy sa stali
aj absolútnymi víťazmi, pretože okrem
1. ceny vyhrali aj kategóriu Top zber
plastu a papiera (vyzbierali bez 20 kilogramov 20 ton papiera a viac ako 3 tony
plastu!) a právom si tak odniesli 1. cenu
– Školu v prírode. Na druhom mieste sa
umiestnila Spojená škola Svrčia a príjemným prekvapením sa stala Špeciálna škola Karpatská 1, ktorá obsadila nádherné
tretie miesto. Program deťom spestrili aj vystavené „hviezdne“ vozidlo a tiež
„Zázračný automat“ divadla Teatra Tatro, ktorého herci sa obliekli napriek teplu do zimných kombinéz. Chceli priblížiť
deťom zimné olympijské hry v kanadskom Vancouveri. Ó
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Krása vo hviezdach
Hovorí sa, že kam nemôže čert, pošle ženu. O podujatí Krása vo hviezdach,
ktorú pre svoje klientky a partnerky klientov a zamestnancov pripravila
spoločnosť Motor-Car Žilina, to však v žiadnom prípade povedať
nemožno. Text: Zuzana Knapcová, peš / Foto: Milo Fabian

V

šetky prítomné dámy
neboli „poslané“, naopak – boli pozvané, aby
tak svojou prítomnosťou
a prirodzeným šarmom
a pôvabom urobili „žilinské hviezdy“
ešte žiarivejšími. Krásou a zmyselnosťou línií viacerých modelových radov
vozidiel Mercedes-Benz sa nielen kochali, ale mohli sa na nich aj skúšobne
previezť, a vybrať si tak budúci darček
od svojej polovičky.
Aby bola krása dokonalá, mohli sa
dámy tešiť aj z ďalších pripravených inšpirácií: módnej prehliadky najnovšej
letnej kolekcie dvoch módnych značiek,
aranžérskeho kurzu, ajurvédskych masáží rúk, vizážistického kurzu, výstavy
a predaja kvalitných šperkov, výstavy
mandál či maľovania karikatúr.
Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo
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70 pozvaných hostí a ktoré moderátorsky sprevádzal známy slovenský herec
a spevák Štefan Skrúcaný, sa vydarilo
natoľko, že už teraz sa pripravuje ďal-

šie, ešte atraktívnejšie. Také, aby sa
spojenie ženskej krásy a krásy hviezdnych vozidiel stalo očakávanou spoločenskou tradíciou... Ó
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Pondelkový večer
26. mája v Košiciach
a štvrtkový večer
29. mája v Bratislave
jednoznačne patrili
˝vystúpeniam českej
rockovej kapely
LUCIE. Kým košický
koncert navštívilo
okolo 6 000 divákov, na
tom bratislavskom sa
ich zúčastnilo až
10 000, čo len dokazuje
renomé štyroch
udobrených
muzikantov.
Text: Peter Škorňa /
Foto: Peter Škorňa, MC KE

Hviezdna predkapela
skupiny LUCIE

V

ypredaným halám
v oboch slovenských metropolách predchádzala
hviezdna predkoncertná
horúčka, v rámci ktorej sa
na priestranstve pred halami predstavila
,,predkapela“ českej skupiny – v podobe
hviezdnych klenotov značky Mercedes-Benz v rámci Mercedes promotion.
V tesnej blízkosti vedľa seba tak pár

hodín pred koncertom Lucie ,,vystupovali“ tri najnovšie modely Triedy
C, o sólový spev sa postarala Trieda
GLA a dokonalú harmóniu – a takmer
rodinnú atmosféru –zabezpečilo úplne nové vozidlo premiérovej Triedy
V. Lesk a krásu samotných ,,štvorkolesových hviezd“ zvýrazňovali aj vedľa
nich stojace šarmantné dlhonohé modelky, ktoré spolu s vystavenými mer-

cedesmi, za zvukov pesničiek a hudby
skupiny Lucie, vábili pozornosť na túto
,,hviezdnu predkapelu“ ako osy na
med. O dobrej atmosfére ešte pred samotným koncertom svedčí aj záujem
návštevníkov koncertu o výhru niektorého z prezentačných predmetov Mercedes-Benz – za správnu odpoveď na
otázku moderátora, týkajúcu sa skupiny Lucie. Ó
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Top autobusy pre
SAD Prievidza
Symbolický kľúč od piatich nových autobusov SETRA S 515 HD a jedného autobusu Mercedes-Benz
Tourismo 16 RHD HD z rúk generálneho riaditeľa
Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andreja Glatza prevzal generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SAD
Prievidza Ing. Michal Danko. Všetky dodané autobusy spĺňajú najvyššiu emisnú normu Euro 6, sú plne automaticky klimatizované, majú komfortné sedadlá, WC,
LCD monitory, zatmavené bočné sklá, chladničky a ďalšiu výbavu. Ako uviedol Michal Danko: „V súčasnosti
tieto značky predstavujú najvyššiu svetovú kvalitu. Všetky technické parametre, ktoré spĺňajú, zodpovedajú našim terajším i perspektívnym zámerom. Či už sú to ich
parametre týkajúce sa spotreby, bezpečnosti alebo aj
kvality prevádzky. Sme presvedčení, že naši zákazníci
s nimi budú spokojní.“ Text: MBSK / Foto: Peter Kresánek

AVON Pochod
s rekordom
Začiatkom júna sa v Bratislave uskutočnil 6. ročník AVON Pochodu proti rakovine prsníka, ktorý symbolizuje vyjadrenie spolupatričnosti ženám, trpiacim týmto ochorením. AVON Pochod, ku
ktorého partnerom už dlhodobo patrí aj Mercedes-Benz, sa stal na
Slovensku tradičným a obľúbeným podujatím, o čom svedčí každoročne narastajúci počet účastníkov. Tento rok si špeciálne ružové tričko oblieklo a pochodovalo historickým centrom Bratislavy až
5 000 ľudí, ktorí sa pred budovou SNG o. i. kochali najnovšími modelmi vystavených vozidiel Mercedes-Benz Triedy C, CLA a GLA.
Aj vďaka podpore pochodujúcich, medzi ktorými nechýbali Nora
Beňačková, Braňo „Bruno“ Ciberej, Roman Juraško či špeciálny
hosť – topmodelka Daniela Peštová, spoločnosť AVON Cosmetics
venovala tento rok na boj proti rakovine prsníka historicky najvyššiu sumu – 74 173 eur. Text a foto: AVON

Ocenenia pre
Mercedes-Benz
Z tohtoročného Autosalónu Bratislava 2014
si spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia odniesla viacero ocenení. Auto magazín, Proﬁ auto
a Incheba, a. s., udelili ocenenie za najluxusnejšie auto salónu, najnovšiemu modelu Mercedes-Benz Triedy S kupé, zároveň spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia získala ocenenie za najviac
noviniek salónu na Autosalóne Bratislava 2014.
Poslednú, tretiu cenu udelili spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Incheba, a. s., Ing. Alexander
Rozin, CSc,. a hodnotiteľská komisia Cenu za
najkreatívnejšiu expozíciu. Text a foto: MBSK
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Spotreba najnovšej
Setry sa znižuje
Nový zájazdový autobus Setra TopClass 500 má dokonalý hnací
reťazec, ktorý tvorí radový šesťvalec a plnoautomatizovaná osemstupňová prevodovka PowerShift. Aerodynamický autobus má pri
výške takmer štyri metre extrémne nízky súčiniteľ odporu vzduchu cw = 0,33. Podľa aktuálnych testov tak môže dosahovať priemernú spotrebu len 31,7 litra paliva na 100 km. Predvídavý tempomat Predictive Powertrain Control (PPC) ju dokáže ďalej stlačiť
o 9,2 percenta na 28,7 litra/100 km. Uvedené výsledky dosiahlo dvadsať odborných novinárov z Európy, ktorí s tromi novými Setrami počas piatich dní najazdili 3 120 km.
Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Rekordný odbyt a lepší hospodársky
výsledok
V prvom štvrťroku 2014 dosiahol Daimler AG rekordný odbyt
565,8 tisíca osobných a úžitkových vozidiel. Oproti vlaňajšiemu
prvému kvartálu to je nárast o 13 % na 29,5 mld. eur. Za tohtoročný prvý kvartál pritom vykázal hospodársky výsledok 1,086 miliardy eur. V porovnaní s minuloročným (564 miliónov eur) ho tým
takmer zdvojnásobil. Ku koncu marca 2014 mal Daimler AG celosvetovo 276 322 (vlani 274 555) zamestnancov. Z nich 167 746
(vlani 166 265) v Nemecku. Vyhliadky do budúcnosti sú pre Daimler AG priaznivé, o čom svedčí aj predpoklad, že len v Číne sa
očakáva približne desaťpercentný nárast predaja vozidiel.
Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Trieda C je chránená
proti alergiám
Nová Trieda C si v interiéri vytvára prívetivé ovzdušie a má účinnú
ochranu proti alergiám. Vďaka tomu jej na základe vedeckého testovania
udelila certiﬁkát aj nezávislá European Centre for Allergy Research Foundation. Uvedený certiﬁkát vhodnosti pre alergikov zatiaľ majú (spomedzi
všetkých osobných), len vozidlá Mercedes-Benz. Ochrana proti alergiám je
aktuálna aj z dôvodu, že na Slovensku trpí týmto ochorením vyše 30 % obyvateľstva. Kvalitu vzduchu v novej Triede C zvyšuje najmä zdokonalený
klimatizačný systém. Ako jediné vozidlo vo svojom segmente rozpozná pomocou satelitnej navigácie tunel, pričom počas jazdy v ňom si automaticky zatvorí klapku cirkulujúceho vzduchu, čím zamedzí vniknutiu tunelového vzduchu zaťaženého výfukovými plynmi. A nielen to. Ešte výkonnejšiu
ﬁltráciu má balík AIR BALANCE, pretože umožňuje aj aktívnu aromatizáciu a ionizáciu interiéru vozidla. Text: MBSK / Foto: Daimler AG
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Bezpečná
a hospodárna
mestská doprava
Projekt UR:BAN, ktorý bol zahájený v roku 2012 a po
prvý raz rieši komplexné dopravné situácie v meste, má
sľubné výsledky. Do konca roku 2016 by mali byť vďaka
nemu vyvinuté inteligentné a kooperatívne jazdné asistenčné a navádzacie systémy. Daimler AG sa tak v rámci projektu kľúčovo angažuje v oblasti výskumu nových asistenčných systémov, ktoré majú komplexne vyhodnocovať a na
základe toho podporovať vodiča v rôznych jazdných situáciách. Napríklad na križovatkách s chodcami a cyklistami, v úzkych miestach, pri obojsmernej cestnej premávke,
ako aj pri zmene jazdného pruhu. Iniciatíva UR:BAN tak
len dopĺňa stratégiu koncernu Real Life Safety, ktorou chce
Daimler zabrániť nehodám a zmierňovať následky nehôd.
Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Výnimočný
interiér Triedy S
Známy a rešpektovaný americký odborný magazín
Ward’s Auto World vyznamenal Mercedes-Benz triedy S za výnimočný dizajn interiéru. Zo zoznamu 41 nových alebo prepracovaných vozidiel vybrala redakcia
podľa vopred stanovených kritérií desať s najlepším
interiérom. Mercedes-Benz Triedy S sa tak nielenže
umiestnil medzi desiatimi rovnocennými najlepšími,
ale navyše podľa Drewa Wintera, šéfredaktora magazínu Ward‘s Auto World: „Žiaden iný interiér vozidla na
celom svete nespája estetiku, technológiu a bezpečnosť
na takej úrovni, ako nový Mercedes-Benz Triedy S.“
Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Najinovatívnejšia značka
i bezpečnostné systémy
Mercedes-Benz a koncern Daimler AG získali dve prestížne ocenenia AutomotiveINNOVATIONS Award 2014. Prvé pre Mercedes-Benz ako „Najinovatívnejšiu automobilovú značku“ na svete a druhé, pre Daimler AG za prvé miesto v kategórii „Aktívne a pasívne bezpečnostné systémy“. Ako pri prevzatí ocenení o. i.
uviedol predseda predstavenstva Daimleru Dr. Dieter Zetsche: „Náš priekopnícky duch je nezlomný. Vynašli sme automobil a odvtedy sme prihlásili na patentovom úrade približne deväťdesiattisíc vylepšení – viac ako ktorýkoľvek iný
prémiový výrobca. Len v uplynulom roku to bolo v priemere deväť patentov za
pracovný deň.“ Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler AG
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Dômyselné
zapuzdrenie
šetrí palivo

Netuctový tucet
systému PRE-SAFE®

Priemerne poldruha litra paliva ušetrí na jedno natankovanie Mercedes-Benz S 300 BlueTEC
HYBRID vybavený s izoláciou motora deliacimi
stenami v kombinácii s uzatváraním žalúzií chladiča po zastavení. Pokles teploty takto odizolovaného motora vo vozidle (aj dlhší čas odstavenom)
sa tým výrazne znižuje. Pri opätovnom naštartovaní sa vďaka zachovaným vyšším teplotám znižuje trenie v agregáte, minimalizujú sa straty spôsobené studeným štartom a klesajú emisie CO2.
Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Uplynulo už 12 rokov od vtedy, ako sa v roku 2002 začal do
vozidiel Mercedes-Benz (ako prvých na svete!) inštalovať preventívny systém na ochranu cestujúcich PRE-SAFE®. Systém
sa začal vyvíjať pred pätnástimi rokmi a jeho tvorcovia sa inšpirovali mačkou, ktorá sa už počas pádu pripraví na to, aby dopadla účelne na nohy. Rovnako aj systém PRE-SAFE® využíva
až celé sekundy fázy pred nehodou. Systém pokrýva celkovo trinásť možných scenárov nehôd. Je k dispozícii až v šestnástich
konštrukčných radoch vozidiel s hviezdou v znaku. V osobných
autách sa používa od Triedy A po Triedu S. Pri vyše polovici
z nich je tento systém inštalovaný sériovo.
Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Dr. Dieter Zetsche
sa stal svetovým
manažérom 2013
Predseda predstavenstva koncernu Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars Dr. Dieter Zetsche si prevzal v predvečer
štartu podujatia pre veteránov Mille Miglia Oldtimer v talianskej
Brescii ocenenie Svetový manažér roka 2013 (World Top Manager Award 2013). Ocenenie vyzdvihlo najmä jeho schopnosti, odvahu a odhodlanosť, keďže sa napriek nestabilnej hospodárskej
situácii v celosvetovom obchode s automobilmi pričinil o pozoruhodný rozvoj svojej značky. Ocenenie udeľuje porota 24 popredných talianskych ekonomických a automobilových novinárov,
pričom garantom ocenenia je odborný časopis InterAutoNews.
Text: MBSK / Foto: Daimler AG
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1 FENOMÉN STROMU ŽIVOTA
Mirbachov palác GMB v Bratislave bude od 19. júna do 17. augusta
priestorom, v ktorom svoje útočisko
nájde približne 120 diel, ktoré súvisia
s fenoménom stromu vo výtvarnom
umení Slovenska.
Výstava a katalóg budú prezentovať
rôzne aspekty výtvarného stvárnenia
stromu. Fenomén stromu nielen ako
téma, ale aj ako fundamentálny jav
nášho života od pradávnych čias fascinoval človeka, ktorý mu pripisoval
niekedy symbolickú, inokedy zázračnú a duchovnú moc. Fenomén stromu
sa na výstave predstavuje z rôznych
hľadísk – podľa významu v tradičných kultúrach, v rôznych obdobiach,
kontextoch a vo väčších či menších tematických i problémových okruhoch,
ako napríklad strom života, Lignum
vitae, strom poznania dobra a zla, Jesseho strom, Axis mundi a pod.
Text: peš / Foto: GMB
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2 HUGH LURIE PRÍDE
LIEČIŤ HUDBOU

3 FRESKA O STAVE
NELÁSKAVEJ DOBY

Výrazná osobnosť svetovej kultúry, herec James Hugh Calum Laurie,
známy ako predstaviteľ doktora Gregoryho Housa, ale aj ako spisovateľ,
sa už niekoľko rokov aktívne venuje svojej ďalšej vášni – hudbe. V rámci európskeho turné vystúpi tesne po
svojich 55. narodeninách. – 21. júla
2014 na historicky prvom slovenskom
koncerte v bratislavskej AEGON Aréne. Ovplyvnený milovaným bluesom
a džezom, Hugh sa naučil hrať na gitare a klavíri sám a v máji 2011 vydal
debutový bluesový album Let Them
Talk, ktorý sa stal najpredávanejšou bluesovou nahrávkou roka 2011.
V máji 2013 vydal druhý album Didn‘t It Rain, ktorý koncertne veľmi
úspešne odprezentoval svetovým turné, v rámci ktorého vypredal koncert
aj v Prahe.

Slovenské národné divadlo v rámci
svojej činohry prináša ﬁktívne memoáre vzdelaného a kultivovaného dôstojníka SS, ktoré sa nielen vo Francúzsku stali kultúrnou udalosťou
(Goncourtova cena, Cena francúzskej
akadémie). Ich autor napísal veľkolepú temnú fresku o právnikovi, ktorý sa drobnými kompromismi so svedomím stane prevodovým kolieskom
v súkolesí masového zabíjania. Láskavé bohyne odhaľujú krehkosť všetkých zábradlí, o ktorých si myslíme,
že nás chránia pred pádom do priepasti deštrukcie. Predstavenie je koncertom hereckého umenia Ľuboša
Kostelného, skvele mu však asistujú
aj jeho kolegovia – Alexander Bárta,
Marián Geišberg, Milan Ondrík, Richard Stanke, Jozef Vajda, Táňa Pauhofová či Emília Vášáryová.

Text: peš / Foto: Warner

Text: paz / Foto: Collavino
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4 BUDDENBROOKOVCI  SPRÁ
VA O ÚPADKU JEDNEJ RODINY...

6 NECHAJTE SA UNIESŤ SVE
TOM MÝTOV ERNSTA FUCHSA

Hoci dramatizácia románu Thomasa
Manna Buddenbrookovci alebo úpadok rodiny, za ktorý získal Nobelovu cenu za literatúru, je pre väčšinové publikum menej obľúbený a najmä
ťažší žáner, samotné spracovanie románu, ako aj herecké výkony stoja za pozornosť každého milovníka divadla. Samozrejme, rovnako aj kvalitné vyzreté
herecké výkony, ktoré na pozadí vtedajšej spoločnosti zobrazujú osud jednej rodiny a neschopnosti predstaviteľov jej jednotlivých generácií vyrovnať
sa s dobovými požiadavkami, prípadne
s dôsledkom ich umeleckých sklonov.
Hra v réžii Petra Poláka je dôveryhodným umeleckým zobrazením situácie,
keď duch aristokratizmu starých čias
prehráva boj o prežitie s novým, materialistickým a prízemným myslením.

5 FANTAZIJNÝ A IMAGINÁRNY
SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ
Máte radi balet? Pokiaľ áno, nemali by ste si dať ujsť príležitosť vidieť
shakespearovsky zamotanú hru – patriacu k najobľúbenejším komédiám
svetovej literatúry – o zaľúbencoch
Hermii a Lysandrovi, Helene a Demetriovi, o kráľovi a kráľovnej škriatkov a víl Oberonovi a Titánii, o škriatkovi Pukovi, ktorý má v tom všetkom
prsty. Pôvodný príbeh hry Williama
Shakespeara predstavuje režisér Youri Vámos vo svojej baletnej komédii na baletných doskách SND ako súhru aj zmätok dvoch svetov – duchov
a ľudí. Antiku a imaginárny svet fantázie posúva do súčasnosti, do sveta
dnešných mladých ľudí a ich ľúbostných peripetií.

Pri príležitosti znovuotvorenia
zreštaurovaných miestností Pálffyho
paláca v Bratislave vedenie GMB uvádza retrospektívu slávneho rakúskeho maliara, sochára a všestranného
umelca Ernsta Fuchsa. Výstava, ktorá trvá od 28. mája do 21. septembra
2014, zahŕňa najvýznamnejšie diela
jeho 65-ročnej tvorby. V Pálffyho paláci po prvý raz vystavia monumentálne obrazy a podrobne vypracované rytiny z 50. a 60. rokov vedľa seba.
Hlavným motívom výstavy bude prehľad tých najvýznamnejších diel maľby a graﬁky. Demonštrujú ich práve
témy zo Starého a Nového zákona, židovskej a kresťanskej mystiky, ako aj
vizuálne a pestrofarebné krajiny a ikonické portréty.

Text: peš / Foto: SND

Text: paz / Foto: Peter Brenkus

Text: peš / Foto: GMB
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Mercedesy majú najstabilnejšiu
hodnotu z prémiových vozidiel
Mercedes-Benz Triedy S, nová Trieda C, Trieda B, ako aj CLA a nové GLA či smart fortwo electric drive môžu aj po
štyroch rokoch používania pri svojom predaji dosiahnuť až 57 % z ceny, ktorú majú teraz ako nové. Prognózuje to nemecký inštitút pre výskum trhu Bähr & Fess Forecast. Najnižšiu absolútnu stratu hodnoty v eurách možno podľa inštitútu očakávať pri S 350 BlueTEC a pri smarte fortwo electric drive kupé. Medzi tromi najlepšími vo svojich segmentoch
sa zasa umiestnili ML 250 BlueTEC 4MATIC, CLS 350 CDI Shooting Brake a GL 250 BlueTEC 4MATIC. Text: MBSK

Hviezdy ciest a aj eSTAR.sk
získali cenné bronzové pozície
Je všeobecne známe, že víťazstvá sa obhajujú oveľa ťažšie, ako sa získavajú. O to viac teší,
že po minuloročnom úspechu magazínu Hviezdy ciest sa mu aj tento rok – na renomovanej
celoslovenskej
súťaži Podnikové médium roka za rok 2013 – podarilo vystúpiť na stupne víťacelos
zov a získať cenné, bronzové miesto v kategórii Podnikový magazín – externá komunikácia.
A nielen to. Pri svojej premiére sa podarilo na stupeň víťazov vystúpiť aj elektronickému
magazínu
eSTAR.sk, ktoré si, podobne ako aj Hviezdy ciest odnáša bronzovú ,,medailu“
m
v silne obsadenej kategórii www stránky a intranet, kde medzi ocenenými ﬁguroval ako
jediný
internetový magazín. Uvedené umiestnia sa tak pre ich tvorcov stávajú výzvou, aby
je
v budúcnosti pokorili vyššie pozície. Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz

Žilina
Poprad

Martin
TrenĆín

Banská Bystrica

Prešov
Košice

Zvolen

Trnava
Nitra
Bratislava
Nové Zámky
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Úplne nový pocit
Nová Trieda V. Viac zo života
Objavte novú dimenziu všestrannosti a komfortu: inovatívny dizajn interiéru a variabilný
koncept priestoru až pre osem cestujúcich oceníte, či idete s deťmi za dobrodružstvom, alebo
ste na služobnej ceste. Úsporné a spoľahlivé motory, komfortný podvozok typický pre osobné
vozidlá a automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS prinášajú jedinečný zážitok z jazdy.
Viac informácií u vášho predajcu Mercedes-Benz alebo na www.mercedes-benz.sk/trieda-v.

Nová Trieda V už od 37 176,- € s DPH

499,- €

mesačne*

Značka Daimler AG

Trieda V: Kombinovaná spotreba paliva: 6,3 – 5,7 l/100 km; emisie CO2: 164 – 149 g/km.

inzercia.indd 3

*Údaje určené spotrebiteľom: RPMN: 7,4 %; fixný úrok p. a.: 6,45 %; celková výška
spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 37 176,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48;
celková suma hradená spotrebiteľom: 41 905,30 €. V cene vozidla je zahrnuté havarijné
a povinné zmluvné poistenie Mercedes-Benz v spoločnosti Allianz-Slovenská poistovňa, a. s.,
po dobu 3 rokov, ako aj údržba a ošetrenie (práca a predpísané náplne) po dobu 6 rokov
alebo do 160 000 km. V 4. roku sa vyžaduje havarijné poistenie, jeho suma nie je zahrnutá
vo vypočítanom RPMN. Platnosť: na zákaznícke objednávky prijaté do 30. 9. 2014. Všetky
sumy sú uvedené vrátane DPH.
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