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vítame v našej mercedesáckej rodine. Pri 

tejto príležitosti by som rád privítal ešte 

jedného špeciálneho člena slovenského 

Mercedesu. Je ním nový konateľ spoloč-

nosti pre oblasť fi nancií Stephan An-
dreas Kröl. Želám mu veľa úspechov 

v práci, osobnom živote i to, aby sa mu 

Slovensko stalo druhým domovom.

Zároveň by som sa chcel poďakovať 

za dlhoročnú skvelú spoluprácu teraz 

už bývalému konateľovi našej spoloč-

nosti Ronaldovi Ballhausovi, ktorý 

bol vyslaný do novej krajiny pôsobenia. 

Milí priatelia,

predo dvermi sú najkrajšie sviatky 

roku. Želám vám i vašim rodinám, aby 

ste si oddýchli, užili si svojich blízkych 

a s novými silami úspešne vykročili do 

nového roku.

Ďakujem vám za vašu doterajšiu 

priazeň. Do nového roka vám prajem 

všetko najlepšie, najmä mnoho pracov-

ných a osobných úspechov, pohody, 

zdravia a šťastia. 

 

S úctou váš

Andrej Glatz
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znovu sme o rok starší (čo neznie 

veľmi optimisticky), ale aj skúsenejší, 

bohatší o nové zážitky, a celkovo mu-

sím za našu značku povedať, že máme 

za sebou úspešný rok. Napriek stále 

obchádzajúcej kríze v Európe i na Slo-

vensku, sme jedna z veľmi mála auto-

mobilových značiek (prémiová len je-

diná), ktorej sa podarilo mať pozitívny 

výsledok nielen v počte predaných vo-

zidiel, ale aj v ekonomických ukazova-

teľoch. K tomu ste nám pomohli, sa-

mozrejme, vy, za čo vám patrí naša 

veľká vďaka. Na revanš sme priviezli 

na náš trh automobily (nové CLA, S, 

facelift triedy E...), ktoré mali u vás na-

ozaj nevídaný ohlas, a to nás mimo-

riadne potešilo. V kombinácii našich 

tradičných benefi tov šesťročného ser-

visu, poistenia a záruky sme vytvorili 

ponuku, ktorá k nám pritiahla nových 

zákazníkov. Tých, prirodzene, srdečne 

Milí priatelia,
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Oáza pokoja
Svet limuzín má presné pravidlá, svet luxusných limuzín má zákony 

a Mercedes-Benz používa fi lozofi u, ktorá všetky pravidlá aj zákony 
nanovo defi nuje. A svoju tvár odhaľuje postupne. Najprv prichádza 

na rad interiér a zopár technických údajov tradične 
s prívlastkom „naj“...  Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
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P
ostupné odhaľovanie tvá-

re má svoj dôvod. Je proza-

ický. Vychádza z ľudskej po-

vahy, ktorá sa sústreďuje na 

povrch. Teda dizajn exterié-

ru, na interiér a ostatné detaily si nene-

cháva dosť času, nechá sa uniesť tvarom 

auta a ihneď hodnotí. A práve preto je 

najdôležitejšie prezentovať najprv to, čo 

vodič bude vnímať najčastejšie, ukázať 

to, na čo sa skutočne môže tešiť. A už 

na prvý pohľad je jasné, že nová trieda 

C otvára novú epochu minimalistické-

ho ovládania auta, ktoré ustúpilo luxu-

su koženého čalúnenia, lesklým povr-

chom a dreveným intarziám.

GÉNY TRIEDY S
Symbióza klasiky s najmodernejšími 

technológiami zvláda Mercedes-Benz 

tak ako nik iný. Sadnite si v tichu za 

volant novej triedy C a prakticky ih-

neď budete chcieť naštartovať a odísť. 

A možno sa nad tým zasmejete, no dô-

vod je oveľa jednoduchší, ako si myslí-
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te. V Stuttgarte totiž majú úctu 

k starším. Možno to bude znieť 

staromódne, no na ovláda-

nie ktoréhokoľvek Mercede-

su-Benz nepotrebujete študovať 

návod. Prehľadné kruhové ovláda-

če iba očami skontrolujete, volič au-

tomatickej prevodovky nájdete na stĺ-

piku volantu a ovládanie klimatizácie 

je rovnako klasické ako ovládače elek-

trického sťahovania okien. Jedno-

ducho základy ovládania hviezda 

nemení. Iba z času na čas presú-

va ovládače známe z triedy S prá-

ve do triedy C. Predstavujú sa to-

tiž za sebou. A možno tým Stuttgart 

naznačuje dôležitosť oboch modelov. 

Trieda S je symbolom maximálneho lu-

xusu, trieda C, naopak, symbolizuje za-

čiatok cesty, akýsi prvý krok smerom 

k tomu najlepšiemu, čo automobilový 

svet ponúka.

PROJEKCIA NA ČELNÉ SKLO
Je jedným z prvkov high-tech, na 

ktorý sa môžete tešiť za volantom trie-

dy C. Na čelnom skle sa vám zobrazia 

údaje o vašej rýchlosti, navigačné po-

kyny, údaje o obmedzeniach rýchlosti 

a signály systému DISTRONIC. Jeho 

obraz aj výšku zobrazenia si vodič 

bude môcť nastaviť sám. Druhým prv-

kom je dotykový displej, ktorý slúži aj 

ako opierka dlane kruhového ovláda-

ča Command. V prípade, že sa ho do-

tknete prstom, okamžite sa prepne do 

8  HVIEZDY CIEST   04/2013
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režimu, v ktorom zobrazuje písaný text 

na centrálnom displeji, napríklad keď 

zadávate adresu do navigácie, prípad-

ne si píšete poznámku. A pri pohľade 

na jeho tvar si ho budete chcieť položiť 

na svoj pracovný stôl.

Klimatizácia bude samočinne pre-

pínať na uzavretý okruh v tuneloch 

a vôňu v interiéri si budete môcť navo-

liť prostredníctvom systému AIR BA-

LANCE, ktorý debutoval v triede S.

INTELIGENTNÁ KAROSÉRIA
Tam, kde iní vidia len obyčajnú zmes 

zváraných lisovaných profi lov, si kon-

štruktéri kladú tie najnáročnejšie otáz-

ky. Týkajú sa vhodného materiálu, pasív-

nej bezpečnosti i životnosti auta. Na tom 

všetkom sa holá karoséria podieľa. Ak by 

ste chceli odhaliť materiály, museli by ste 

si ich na zoznam pripísať viacero. Vyso-

kopevnostnú tenkostennú oceľ, vysoko-

pevnostnú oceľ tvarovanú za tepla, hli-

níkovú zliatinu, no zároveň aj klasickú 

oceľ. Nosné časti sú vyrobené z vysoko-

pevnostnej ocele, tam kde to konštruk-

cia umožňuje a znižuje to aj ťažisko, pou-

žili konštruktéri hliník, nosné priečky sú 

z vysokopevnostnej ocele formovanej za 

tepla. Výsledok? Mínus sto kilogramov 

pri extrémnom zvýšení tuhosti karosérie.  

ĽAHKOSŤ VZDUCHU 
Prvý raz ponúkne trieda C aj vzdu-

chový podvozok, po prvý raz si bude-

te môcť nastaviť charakteristiku nielen 

tlmičov, ale aj pruženia, podľa toho, 

na čo máte chuť. A to, že prepínať si 

zrejme budete chcieť, naznačuje aj 

konštrukcia predného zavesenia kolies. 

Lichobežníkové zavesenie kolesa po-

chádza priamo z motoristického športu 

a okrem výborných jazdných vlastnos-

tí zabezpečuje aj mimoriadny komfort 

pruženia aj v základnom vyhotovení. 

A nová trieda C zdedí nielen dizajn, 

ale aj všetky asistenčné systémy, kto-

ré sa ukrývajú pod spoločným označe-

ním Mercedes-Benz Intelligent Drive. 

Ak ste fanúšikom, prípadne majite-

ľom niektorého z modelov s hviezdou 

na kapote, prípadne na maske chladi-

ča, viete, čo to znamená. A usmievate 

sa spolu so mnou... 
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T
oto rodinné mestské vo-

zidlo s kolesami vysunutý-

mi prakticky až do rohov 

vozidla, integrovanými 

zadnými svietidlami, po-

užívajúce iba svetelné diódy a guľový 

združený prístroj, je poháňané elektro-

motorom s permanentným magnetom 

(55 kW). Ten je nabíjaný lítiovo-iónovým 

akumulátorom. Kompaktný a veľmi ob-

ratný smart zabezpečí aj pri minimálnej 

dĺžke 3,494 m pohodlné sedenie pre šty-

roch ľudí. A nie hocijaké – sedadlá pô-

sobia už na prvý pohľad futuristicky, 

pričom ich škrupina evokuje odliatok 

z jedného kusa.  A aby sme nezabudli – 

aj vďaka tridiónovej bezpečnostnej kliet-

ke je sedenie vo vozidle bez dverí, zadné-

ho okna a strešného panela maximálne 

bezpečné. A´ propos, práve v kontras-

te s hliníkovou klietkou zaujme z vizuál-

neho hľadiska vhodne zvolený biely per-

leťový lak nárazníkov, prednej kapoty 

a zadného veka.  Nový dizajn vozidla ur-

predstavujeme
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Futuristický 
smart fourjoy
Predstavte si rodinný smart... Prosím? Že takáto predstava 
možná nie je? Omyl! Najnovšia štúdia kompaktného 
štvormiestneho smartu fourjoy je zhmotnením 
predstáv a fi lozofi e „pure urban joy of life“.   
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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čujú aj charakteristické otvory na vstup 

vzduchu v tvare včelích plástov na pred-

nej strane a vyduté, zmyselne navrhnu-

té plochy karosérie. Optimizmus smar-

tu fourjoy dodávajú priehľadné prvky vo 

farbe petroleja, použité na defl ektore vet-

ra čelného skla, na boku predného stĺpi-

ka a na zadnom strešnom spojleri. To, že 

predné svetlomety nemajú krycie sklo, 

len zosilňuje trojdimenzionálny dojem 

denného svietenia vozidla v tvare písme-

na U. Realizácia smartu fourjoy neostáva 

len vo forme konceptu, ale už koncom 

budúceho roka bude prenesená aj do po-

doby sériovo vyrábaného ekologického 

mestského rodinného vozidla. 
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O
sobný automobil, ná-

sledník Viana, privíta-

jú vo svojom rodinnom 

kruhu nielen početnej-

šie rodiny, aktívni ľu-

dia, ktorí si svoj život nevedia pred-

staviť bez priestranného osobného 

automobilu, ale hlavne prevádzkova-

telia kyvadlovej dopravy. Nielen veľkosť 

priestoru je to, čo robí z novej triedy 

V atraktívny osobný automobil. Inte-

riér našej novej triedy V kombinuje 

veľký priestor a maximálnu variabili-

tu s eleganciou, moderným dizajnom, 

estetikou a maximálnou kvalitou, čím 

sprostredkováva vysokú hodnotu na 

úrovni najlepších osobných áut. Samo-

statne stojaci centrálny displej, okrúhle 

vetracie dýzy, multifunkčný volant 

s 12 tlačidlami, voliaca páka DIRECT 

SELECT s radiacimi ovládačmi auto-

matickej prevodovky a centrálna ob-

služná jednotka s ovládačom a inova-

tívnym dotykovým panelom, obsahujú 

už nielen osobné vozidlá Mercedes-

-Benz, ale aj nová trieda V.

MAXIMÁLNY KOMFORT
Bezproblémové nakladanie a vykla-

danie zvyšuje samostatné a od zadných 

dverí nezávisle otvárateľné zadné okno 

na hornej časti, maximálnu variabili-

tu, eleganciu, komfort a luxus zvyšu-

predstavujeme
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Multitalent
Napätie, pozeranie sa na kalendár, hodiny. To sú sprievodné javy čakania 
na prírastok do rodiny. Presne také môžu zažívať aj priaznivci mercedesov, 
pretože už onedlho uzrie svetlo sveta najmladšia a zároveň aj najväčšia  
veľkopriestorová limuzína triedy V, ktorá vo svojom segmente nebude mať 
relevantnú konkurenciu.  Text: Tibor Križanovič / Foto: DAIMLER AG

new v classe.indd 12new v classe.indd   12 6. 12. 2013 15:44:426. 12. 2013   15:44:42



je sériovo dodávaný kožený volant, či 

ponuka výkonnejšej automatickej kli-

matizácie THERMOTRONIC s tro-

mi módmi vetrania, decentné náladové 

osvetlenie v troch farebných odtie-

ňoch, funkcia automatického prepnu-

tia na vnútorný obeh pri zistení tune-

la a rozdelenie chladiaceho vzduchu 

na stranu vodiča a stranu spolujazd-

ca – automaticky podľa polohy sln-

ka. Všetky uvedené prvky vybavenia 

tak spoločne vytvárajú nezameniteľ-

nú fi lozofi u zmyselnej čistoty dizajnu, 

kontrastov z organických plôch a čis-

tých línií, ktoré vo vzájomnej kombi-

nácii vyžarujú nezvyčajnú harmóniu 

a sprostredkovávajú vysokú hodnotu 

interiéru.

TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY
Nová trieda V obsahuje množstvo 

asistenčných systémov zvyšujúcich 

jej bezpečnosť. Všetky sú vytvore-

né na báze radarových, kamerových 

a ultrazvukových snímačov a môže-

te ich nájsť v triedach E a S pod poj-

mom Mercedes-Benz Intelligent Dri-

ve. Sériovo bude inštalovaný systém 

ATTENTION ASSIST, asistent sta-

bilizácie pri bočnom vetre, a tiež naj-

novšia generácia systému COMAND 

Online, ako aj systém ozvučenia Bur-

mester. 
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Rozlúčka 
ako hrom...
Momentálne by mali zbystriť svoju pozornosť všetci, ktorí nedokážu 
odolať vášni k motoristickej fascinácii – od marca 2014 bude 
k dispozícii na celosvetovom trhu len 350 exemplárov 

superšportového modelu SLS 
AMG GT FINAL EDITION! 
Text: Peter Škorňa / 
Foto: DAIMLER AG
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N
ásledne, po tejto dôs-

tojnej rozlúčke, sa vý-

roba modelového radu 

SLS AMG ukončí. 

Vzrušenie na rozlúč-

ku – aj takto by sa mohol opísať cel-

kový charakter superšportiaka (vo vy-

hotovení kupé a roadster), pre ktorý 

je typické množstvo dielov karosé-

rie z pohľadového karbónu a do ma-

xima vylepšená optimalizácia aero-

dynamického vyváženia. A nielen to. 

Vizuálna nápaditosť a športový cha-

rakter vozidla umocňuje aj pevné 

karbónové zadné krídlo a exkluzív-

ne kované disky AMG z ľahkej zliati-

ny. Práve tie – s dizajnom krížových 

lúčov – možno na želanie „obuť“ do 

pretekárskych pneumatík Dunlop 

Sport Maxx Race - vo veľkosti 265/35 

R 19 (vpredu) a 295/30 R 20 (vzadu).

STRHUJÚCA DYNAMIKA
Osemvalcový vysokootáčkový hna-

cí agregát AMG V8 s objemom 6,3 

litra s výkonom 435 kW (591 k) sa 

postará nielen o strhujúcu 

dynamiku, ale zabezpečí 

aj to, že sediac v „kok-

pite“ tejto „rakety“ 

zrýchlite z nuly na 

100 km/h za 3,7 sekun-

dy a rýchlosť 200 km/h 

dosiahnete len za 11,2 sekun-

dy! Najvyššia rýchlosť je elektro-

nicky obmedzená na 320 km/h. Do-

konalým partnerom atmosférického 

motora V8 je rýchlo reagujúca va-

riabilná a emocionálna 7-stupňová 

športová prevodovka AMG SPEED-

SHIFT DCT. Najvyššie výkony vo-

zidla spoľahlivo zabezpečuje dvoj-

spojková prevodovka s usporiadaním 

Transaxle so štyrmi radiacimi progra-

mami, funkciou RACE START 

a funkciou automatického medziply-

nu. Podvozok AMG RIDE CON-

TROL Performance disponuje 

programami Sport a Sport plus.

OČARUJÚCI DIZAJN
Interiérovému dizajnu kraľuje de-

signo koža Exkluziv s kosoštvorco-

vým dizajnom na stredových poliach 

sedadiel a dverí. Obzvlášť exkluzív-

nym detailom je plaketa AMG FI-

NAL EDITION – 1 of 350 na stre-

dovej konzole zhotovená z karbónu. 

Na želanie je možné SLS AMG GT 

FINAL EDITION obohatiť o ďal-

šie lahôdky, akými sú napr. priesto-

rový zvukový systém Bang & Olufsen 

BeoSound AMG, vonkajšie zrkadlá 

z karbónu, kryt priestoru motora 

z karbónu, karbónový interiérový ba-

lík, vysokovýkonná keramická kom-

pozitná brzdová sústava, či AMG 

Performance Media. 
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Š
tvordverové vysokovýkonné 

kupé, zrelé na sériovú výrobu, 

sa môže hrdo popýšiť najsilnej-

ším sériovo vyrábaným prepl-

ňovaným štvorvalcom 2,0 litra 

(265 kW/360 k; 450 Nm) a sedemstup-

ňovou športovou prevodovkou AMG 

SPEEDSHIFT DCT. Tvorcovia vozidla 

neostali nič dlžní svojej povesti, vďa-

ka čomu predstavili kombináciu vzrušu-

júceho exteriérového dizajnu a vysokej 

miery bezpečnosti. Už pri letmom pohľa-

de na štúdiu pozornému oku neunikne 

nový spojler predného a zadného náraz-

níka, širšie blatníky, či nastaviteľné zad-

né krídlo a veľké otvory na prívod chla-

diaceho vzduchu. Tie z neho právom 

robia skutočný dizajnérsky motoristický 

skvost. Hovorí sa, že bezpečnosť je vždy 

až na prvom mieste a inak to nie je ani 

pri CLA 45 AMG Racing Series. Bezpeč-

predstavujeme
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Nespútaný žrebec
Strhujúco autentická atmosféra pretekárskeho vozidla, špičková 

technológia pod kapotou a až zmysly dráždiaci dizajn – to všetko 
sú atribúty, ktoré v sebe nesie štúdia pretekárskeho automobilu určeného 

pre zákazníkov - CLA 45 AMG Racing Series. Text: Tibor Križanovič / Foto: DAIMLER AG
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nostná klietka z vysokopevnej ocele, pre-

tekárske škrupinové sedadlo P 1300 GT 

z karbónu značky Recaro s prípravou na 

systém HANS (podporný systém hlavy 

a krku) a tiež integrovaný hasiaci systém, 

a v konečnom dôsledku aj spojler pred-

ného nárazníka s predným splitterom, 

zabezpečujúci dostatočný prítlak vo-

zidla na vozovku, či zadný difúzor s tro-

ma plutvami – to všetko sú detaily, bez 

ktorých by nemohlo vozidlo s ambícia-

mi - aké má aj CLA 45 AMG Racing Se-

ries - vyjsť z padocku na žiadny pretekár-

sky okruh... 
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predstavujeme
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Famózne 
zhmotnenie vízií
Pri príležitosti 15. výročia populárnej počítačovej hry Gran 
Turismo vytvorili  dizajnéri mercedesu neskutočne krásny 
vizionársky koncept superšportiaka Mercedes-Benz 
AMG Vision Gran Turismo.  Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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K
oncept, ktorý bude súčasťou no-

vej počítačovej hry Gran Turismo 

6, je nespútaný, emócie burcujúci 

dravec s extrémnymi proporcia-

mi, inteligentnými technológiami 

a zmyselnými tvarmi, je výsledkom pracovnej sym-

biózy až troch mercedesáckych dizajnérskych štúdií 

v nemeckom Sindelfi ngene, talianskom Como a ka-

lifornskom Carsbade. Za pozornosť stojí aj samot-

ný dych vyrážajúci výkon tohto vidlicové-

ho 8-valca AMG s objemom 5,5 litra, 

ktorý je až 430 kW (585 koní)! 

Vzniknuté spaliny unikajú 

pomocou ôsmich „píšťal“ za 

sprievodu impozantného bu-

rácania....

Koncept je akousi zmesou obľú-

beného a čoraz populárnejšieho retra 

a žiadanej technologickej moderny. Nechýba 

mu napr. dlhá kapota motora, krátka športová kabí-

na a hladko sa zvažujúca zadná časť, ako to bolo pri 

hviezdnych legendách v 50. a 60. rokoch minulého 

storočia, či tradičné krídlové dvere, odzrkadľujúce ne-

smrteľnosť legendárneho modelu 300 SL. Minulosť 

plynie do prítomnosti, čo vidieť aj na prednej maske, 

kde lamely nahrádzajú LED diódy, vytvárajúce rôz-

ne farby a obrazce. Obrovské kolesá s extrémne níz-

kym profi lom sú naozaj funkčné asi len na virtuálne 

pretekárske okruhy a nie do bežnej, tobôž už nie slo-

venskej reality! 

Interiér dvojsedadlového vozidla, inšpirovaný mo-

nopostom formuly 1 má otáčkomer, tachometer 

a aj teplomery v kabíne uložené v sklenenom pane-

li umiestnenom vo výške očí vodiča. Mercedes-Benz 

AMG Vision Gran Turismo  si bude možno virtuálne 

stiahnuť ako súčasť updeatu Gran Turisma, pričom 

nový Gran Turismo 6 sa do predaja dostane ešte do 

konca tohto roka.

Koncept sa však neobjaví len v počítačovej verzii, 

ale uzrie aj reálne svetlo sveta ako zhmotnená, nepo-

jazdná, no dizajnovo autentická maketa v mierke 1:1 

– počas medzinárodného autosalónu v Los Angeles 

a aj na otvorení nového vývojového centra Mercede-

su-Benz v Sunnyvale... 
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P
repracovať sa z predaja 
v unimobunke na obratom 
tretieho najväčšieho impor-
téra osobných áut a celým 
dodávaným sortimentom 

vozidiel a služieb medzi najvýznam-
nejšie slovenské fi rmy asi nebolo vô-
bec ľahké? 

Mali sme šťastie a aj výhodu, že sme za-

čínali z nuly. Nemali sme sa na koho vy-

hovárať a ani dnes nemôžeme povedať, že 

tí pred nami to robili zle. Oceňujem, že tí, 

ktorí boli popri mne a mojej manželke Da-

niele spolu pri zrode fi rmy, v nej ešte stá-

le traja pracujeme. Okrem mňa sú to Július 

Šabo a Peter Wagner, ale je aj veľa takých, 

ktorí sú s nami dvadsať či takmer dvadsať 

rokov, ako napríklad Peter Ondriáš, Ingrid 

Janečková, Róbert Osvald, Jožko Seman, 

Juraj Michalík, Rudo Pavlík, Eva Morongo-

vá a mnohí ďalší. Úspech našej fi rmy sa tak 

odvíja aj od stability spolupracovníkov. De-

siatky z nich vyrástli spolu s fi rmou. Veľkou 

výhodou je, že sme si vybudovali pozitív-

ne vzťahy s klientmi a poznáme ich želania. 

O to jednoduchšie sa nám darí nastavovať 

služby podľa ich potrieb. Od začiatku bu-

dovania fi rmy presadzujem názor, že nie je 

v našich silách ovplyvňovať produkt. Naše 

vozidlá boli a neustále sú na vrchole kvali-

ty a technologického rozvoja. To nám, po-

chopiteľne, výrazne pomáha. Na čo sme sa 

však mohli a aj sústredili, sú služby. To je 

priestor, ktorý môžeme ovplyvňovať a stále 

rozvíjať. Tak ako postupne rástol počet pre-

daných áut, rástla aj úroveň k nim poskyto-

vaných služieb... 

A bokom neostávali ani transportéry...
V 90. rokoch sa nám popri osobných au-

tách veľmi dobre predávali transportéry 

Sprinter, Vito a Viano. Potom došlo k zme-

ne ekonomickej klímy. Sklady sa začali pl-

niť a predaj stagnoval. Cestou zliav sme 

nechceli ísť. Hľadali sme to, čo môže zákaz-

níkom pomôcť v ťažkej dobe. Vtedy sa blíz-

kosť k zákazníkom ukázala ako kľúčová. 

Zaviedli sme trojročný servis v cene auta. 

Sklady sa skonsolidovali a my sme pochopi-

li, že nie je rozhodujúca obstarávacia cena. 

Rozhodujúce je, koľko stojí zákazníka na- 

jazdený kilometer a koľko má starostí s vo-

zidlom. Ako sa neskôr ukázalo, tento fakt 

zaujíma nielen tých, pre ktorých je vozidlo 

výrobný prostriedok (taxikári, fi rmy, živ-

nostníci), ale aj všetkých ostatných, ktorým 

reč čísel nie je ľahostajná. 

Čo bolo podľa vás kľúčovým momen-
tom zmeny vzťahu fi rmy a zákazníka?

Zavedenie šesťročného servisu. Ten vlast-

ne obsahuje všetko, čo výrobca predpisuje 

vykonať na vozidle v danom období resp. 

do najazdenia 160-tisíc kilometrov. To zna-

mená všetok materiál (fi ltre, oleje a podob-

ne), ale i samotná servisná práca. Obdobie, 

respektíve rozsah najazdených kilometrov 

sme nastavili podľa zvyklostí našich zákaz-

níkov aj s ohľadom na zachovanie čo naj-

vyššej zostatkovej hodnoty. Myslím si, že 

tento krok vzťah zákazníkov k našej spoloč-

nosti a značke ešte prehĺbil. Navyše sa posil-

nil servis, čo vytvorilo ďalší priestor na zlep-

šovanie služieb. Pokiaľ udržíme kvalitu, 

zákazníci budú spokojní, a to sa nám podľa 

mňa darí. Inak by tento čisto slovenský be-

nefi t nezačali kopírovať aj ďalšie značky na 

Slovensku. Zastávam však názor, že vždy je 

lepšie, keď niečo robím z presvedčenia, ako 

keď niečo robiť musím. 

Nezostalo však len pri uvedenej ponu-
ke pre klientov...

rozhovor
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Oprávnená
dôvera

Napriek krízovým rokom sa značke Mercedes-Benz nielen celosvetovo, 
ale aj na Slovensku veľmi dobre darí. Opäť sa dostala na čelo prémiových 
značiek, ako jednej z mála jej rastie podiel na trhu i absolútne predajné čísla. 
Aktuálne dianie v importérskej spoločnosti i sieti predajno-servisných 
stredísk nám v rozhovore priblížil generálny riaditeľ spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz. Text: Iľja Majda, Peter Kresánek / Foto: Bohumil Šálek
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Mercedes-Benz je výnimočná značka 

a musia to cítiť aj naši zákazníci. Preto sme 

pred dvomi rokmi pridali ďalší bonus, ako 

spríjemniť spolužitie so svojím autom. Za-

viedli sme trojročné poistenie tak havarij-

né, ako aj zákonné. Znova to bol zásah do 

čierneho. Pritom platí, že s autom nemá-

te starosti, keď ho kupujete, ale odvtedy, 

čo ste ho kúpili sa my snažíme preniesť tú 

starostlivosť a starosti na naše plecia. Preto 

sme ako čerešničku na torte pridali ešte jed-

nu možnosť. Predĺžiť si záruku na vozidlo 

až na 6 rokov. Ak k týmto výhodám pridá-

te 24-hodinový nonstop servis a až 30-ročnú 

záruku mobility garantovanú výrobcom, 

6 rokov neviete, čo je starosť o vozidlo.

Mercedes-Benz Slovakia má dvoch 
majiteľov. Nemeckého a rakúskeho. 
Ani v jednej z týchto krajín podobné 
benefi ty nie sú. Ako sa vám ich poda-
rilo obhájiť?

Samozrejme, že sme museli náš prí-

stup k cenovej politike tvrdo obhajovať 

s nemeckou aj s rakúskou centrálou fi r-

my. Najmä preto, že cenníkové ceny sú vo 

všetkých spomínaných krajinách rovnaké. 

Naše bonusy sa teda javili ako neoprávne-

ná zľava. Až do momentu, keď sme sa po-

zreli na reálne predajné ceny povedzme 

v Nemecku a u nás. Potom i v centrálach 

pochopili progresívnosť nášho systému. 

Ľudia sa však na postoch menia a azda 

pri každom nábehu nového modelu s tým 

bojujeme. Zatiaľ nám to vychádza. Vý-

sledky vravia v náš prospech. Takže nám 

do toho príliš nezasahujú.

Čo záujemcom o vozidlo s hviezdou 
poradíte a na akom aute jazdíte?    

Je ťažké poradiť kúpu vozidla takpove-

diac od stola. Musíte vedieť, aké má bu-

dúci zákazník potreby, či má radšej dyna-

mickú jazdu, alebo uprednostňuje skôr 

Generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-

-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz (na čele 

importérskej spoločnosti i všetkých jej ná-

stupníckych fi riem stojí od jej založenia 

v roku 1990). Reprezentant čs. a sloven-

ského jazdectva (35 rokov najvyššia vý-

konnosť s vyše dvesto koňmi dosiahol 

desiatky víťazstiev). Čestný predseda Slo-

venskej jazdeckej federácie, predseda 

Jazdeckého klubu STU a riaditeľ Medzi-

národných jazdeckých pretekov Mer-

cedes Grand Prix Bratislava CSIO W. Pri 

koňoch spoznal grófov: rakúskeho aris-

tokrata a moravského rodáka Františka 

Strachwitza i spolumajiteľa fi rmy Wie-

senthal a jej vtedajšieho šéfa Patricka Do-

uglasa. Uplynulo takmer štvrťstoročie, 

čo mu ponúkli vytvoriť predaj a ne-

skôr zastúpenie pre vozidlá s trojcípou 

hviezdou i ďalších značiek na Slovensku. 

Jazdectvo ho pred vyše desaťročím zo-

známilo aj s veľvyslancom Peruánskej re-

publiky a ten si ho vybral na diplomatický 

post generálneho honorárneho konzula 

Peru v SR, ktorý A. Glatz podnes zastáva. 
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nízku spotrebu. Aké má záujmy, či má ro-

dinu a ak áno, aké staré má deti, prípadne 

koľko ich je. Spektrum poznatkov potreb-

ných k dobrej ponuke ušitej na mieru zá-

kazníka je veľmi veľa, ale našťastie máme 

skvelých predajcov, ktorí svojej práci rozu-

mejú. V každom prípade odporúčam si vo-

zidlo pred rozhodnutím vyskúšať. V aute 

sa musíte cítiť príjemne. Musí vás osloviť. 

Nepotrebujete ho mesiac skúšať, aby vám 

jednoducho sadlo. I pre nás je lepšie ne-

mať zákazníka, ktorý nie je úplne spokojný 

s vozidlom, ako keby šíril negatívny vzťah 

k značke. Pritom nemusí ísť o to, že auto je 

zlé, poruchové, ale jednoducho čakal nie-

čo iné. Paleta súčasných modelov je vskut-

ku široká. Vybrať si môže prakticky každý. 

Novinky v podobe triedy A, B a CLA sa vy-

nikajúco chytili a pritiahli k značke nových 

zákazníkov. Veľmi dobre zabodovala face-

liftovaná trieda E. I keď tu je na mieste skôr 

vravieť o novej triede E. Rozsiahle zmeny 

sa udiali hlavne pod jej kabátom. Nové asis-

tenčné systémy ju vyniesli na pomyselný 

bezpečnostný piedestál. Na samom vrchole 

je však trieda S. Odborníci o nej vravia ako 

o najlepšom sériovo vyrábanom aute na 

svete. Prakticky nemá slabiny a je to vskut-

ku úžasné vozidlo. Sám mám to šťastie na 

jednom jazdiť. Konkrétne momentálne vr-

cholný model S 63 AMG 4 Matic. Na štart 

je však už pripravená S 65 AMG so šesťlit-

rovým dvanásťvalcom. Ako vravím, máme 

autá všetkých druhov tried od malého 

mestského smarta až po triedu S, a to sme 

nevraveli o nákladnej sfére.

Ako sa teda vyvíja situácia pri úžitko-
vých vozidlách?

S Citanom sme vstúpili do viac-menej 

nového segmentu. Je to pre nás výzva, 

ale pomaly sa udomácňujeme. Samo-

zrejme, uvedomujeme si, že výrobcovia 

áut nemajú príliš radi, keď sa pri istých 

produktoch zaužívaným značkám ro-

dia noví konkurenti. Sprinter prešiel ten-

to rok faceliftom a jeho tradičné hodno-

ty ako robustnosť, trvácnosť, bezpečnosť 

sa povýšili na ešte vyššiu úroveň. Pribud-

li nové bezpečnostné asistenty, ktoré po-

máhajú sledovať mŕtvy uhol, upozorňu-

jú a pomáhajú zabrániť kolízii s vpredu 

idúcim vozidlom, stabilizujú vozidlo pri 

nárazoch bočného vetra, či samostatne 

prepínajú medzi diaľkovým a stretáva-

cím svetlom. Všetko opatrenia na zvýše-

nie bezpečnosti a ochrany nielen posád-

ky, ale aj tovaru. Práve tento fakt stojí za 

obchodným úspechom Sprintera. Len 

neustále fungujúca preprava tovaru zais-

tí dopravcovi zisk, ktorý poľahky vykryje 

i zvýšené vstupné náklady. Tu predovšet-

kým platí zásada, že vozidlo stojí toľko, 

koľko zaň zaplatíme po celú dobu jeho 

vlastníctva. I preto má Sprinter štan-

dardne 6-ročný servis alebo do najazde-

nia 300-tisíc kilometrov a 3-ročnú záru-

ku bez obmedzenia kilometrov v cene. 

Záruku si možno predĺžiť až na 5 rokov 

a teraz pri zvýhodnenom lízingu získať 

i ročné poistenie Kasko a PZP.

Ako sa darí nákladným vozidlám?
Tento rok sa nám darí až nad očakáva-

nie dobre. Do určitej miery je to dané tým, 

že budúci rok sa zavádza emisná norma 

Euro 6. Takže mnohí dopravcovia ešte 

využívajú možnosť nadobudnúť vozidlo 

v aktuálnej Euro 5. 

Modely spĺňajúce Euro 6 sú síce o nie-

čo drahšie, ale poskytujú za to vyššiu prida-

nú hodnotu. Sú úspornejšie, modernejšie 

a komfortnejšie, majú predĺžené servisné 

intervaly, obsahujú progresívne technológie 

ako napríklad PPC tempomat (riadi celý 

hnací systém podľa veľmi podrobných to-

pografi ckých 3D máp) pre výrazné zníže-

nie spotreby a zvýšenie bezpečnosti jazdy. 

To všetko sa v konečnom dôsledku prejaví 

na TCO (nákladoch životného cyklu) a zvý-

šené obstarávacie náklady sa rýchlo vrá-

tia. Tí, ktorí sa ich rozhodnú kúpiť, sú dob-

rí a prezieraví hospodári, ktorí kalkulujú aj 

do budúcnosti. 

Dílerskú sieť jednej z prémiových zna-
čiek zasiahol citeľný výpadok, môže 
k tomu dôjsť aj pri ďalších? 

Pri našej určite nie. Myslím si, že sa 

nám za tie roky naozaj podarilo vybudo-

vať po celom Slovensku, a čiastočne aj 

za jeho hranicami, stabilnú veľmi dobre 

rozloženú sieť plnohodnotných predaj-

no-servisných stredísk. Zatiaľ ju neplánu-

jeme rozširovať, usilujeme sa ju však stá-

le skvalitňovať. 

Ako to vidíte s plánmi do budúcnosti?
Domnievam sa, že sa u nás, a nemám na 

mysli len Slovensko, pri robení plánov za-

užívalo mať vždy budúcoročný plán vyšší 

ako bol ten v predošlý rok. Nedávno som si 

veľmi bedlivo prečítal životopis legendárne-

ho Reinholda Messnera. Prvý zdolal sólovo 

bez kyslíkovej masky Mount Everest a ako 

prvý vystúpil tiež na všetkých 14 osemtisíco-

vých končiarov. V knihe pripomína, ako sa 

veľmi, veľmi poctivo pripravoval na výstup. 

Ale ešte poctivejšie na zostup! Lebo málo-

kedy sa stane nešťastie pri výstupe, väčši-

nou pri zostupe...

Môj názor je taký, že naše okolie je väč-

šinou nastavené na rast a nikto o inom 

nechce ani počuť. Snaha o neustály rast 

však spôsobuje nadvýrobu. Nadvýroba 

potom vyvoláva tlak na zvýšenie predaja, 

a to prináša zľavy. Prídete do potravinár-

skeho obchodu a je tam pol tisíca tovarov 

zľavnených. Aby výrobcovia dosiahli také 

ceny, musia tlačiť svojich dodávateľov a tí 

potom tlačia na prvovýrobcov. No a tí sa 

zasa snažia produkovať čo najlacnejšie. 

V potravinárstve niekedy skutočne aj na 

úkor zdravia. A v automobilovej brandži 

možno i na úkor bezpečnosti. 

Značka s hviezdou touto cestou na-

šťastie nejde. Preto myslím, že si môžeme 

oprávnene dôverovať a budúcnosť vidím 

optimisticky. 
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Panovník
Dôkaz technologickej úrovne, zmyslu pre detail, vášne pre luxus,

perfekcionalizmus a maximalizmus na štyroch kolesách nesie

označenie Mercedes-Benz S 65 AMG... Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
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V
ývojoví inžinieri divízie 

AMG musia mať už pri 

príchode do práce veľmi 

tajomný úsmev. Ich ro-

botou je posúvanie hra-

níc, ktoré ešte pred päťdesiatimi rokmi 

boli tabu pre všetky tímy F1 a ani dnes 

nie sú bežné ani vo svete superšporto-

vých vozidiel. Navštevujú teritórium ma-

ximálneho výkonu, ktoré je ešte masový-

mi výrobcami neprebádané. Veď číslica 

vyjadrujúca maximálny výkon v technic-

kom preukaze sa posunula na hranicu 

štyristošesťdesiattri. A to síce nie je veľa, 

až kým nepoviem, že sú to kilowatty a 

nie kone. Tých koní je totiž nie menej 

ako šesťstotridsať! A túto číslicu preko-

náva na celom svete iba niekoľko malo-

sériových a nechutne drahých superšpor-

tov. Vo svete limuzín táto hodnota nie je 

prekonaná nikým iným.

KORUNOVANÝ KRÁĽ
Najluxusnejšia trieda S je vo svojej 

najpotentnejšej podobe skutočný kráľ. 

Má totiž všetky potrebné vlastnos-

ti kráľa. Najdôležitejšie je srdce. Tým 

srdcom je dvanásťvalcový motor pre-

pĺňaný dvoma turbodúchadlami. Po-

núka nie menej ako rovných tisíc new-

tonmetrov krútiaceho momentu. A to 

je také množstvo, akým by sa dala aká-

koľvek krajina premiestniť v prípa-

de potreby. Pomáha mu v tom kovaný 

kľukový hriadeľ, viacstupňové chlade-

nie nasávaného vzduchu, či viaciskro-

vé zapaľovanie zápalnej zmesi. Srdce 

kráľa však nie je len silné, dokáže svo-

ju spotrebu udržať v rozumných hra-

niciach, veď emisná norma EU6 je sa-

mozrejmosťou podobne ako priemerná 

spotreba na úrovni dvanástich litrov, 

ktorá je vzhľadom na priemernú spot-

rebu mimoriadne priaznivá.

KRÁĽOVSKÝ ZJAV
Z novej triedy S vyžaruje majestát. 

Nie je to však ostentatívny majestát, 

ale prirodzená autorita, ktorá zrkadlí 

nielen potenciál, ale aj zodpovednosť. 

Nenájdete na ňom zbytočnosti a väčšie 

nasávacie otvory by ste si bez chrómo-

vaných líšt a iného výpletu ani nevšim- 

li. Ordinárny vzhľad diskov na prvý 

pohľad neupúta, skúmavý pohľad však 

prezrádza orientáciu na stred kolesa so 

zvýraznenou imitáciou centrálnej ma-

tice. Postoj kráľa k tradícii je jasný, ko-

vané disky kolies sú poctou kováčstvu, 

vyjadrujú pevnosť, stálosť aj úsporu 

hmotnosti. Zadná časť dôstojne odha-

ľuje dvojitý výfuk a upozorňuje na vý-

kon bez toho, aby urážal. Identický po-

stoj luxusu vyjadruje interiér každým 

milimetrom. Dotýkate sa kože Nappa, 

perforácia a vyhotovenie šitia naznaču-

je aristokratický pôvod a hodinky IWC 

patria do zoznamu najdrahších.

ZODPOVEDNOSŤ
Zrejme najdôležitejšia vlastnosť. Ani 

najsilnejšia limuzína nezabúda na bez-

pečnosť svojich cestujúcich. Okrem 

všetkých asistenčných systémov, kto-

ré ponúka limuzína, je stabilizačný sys-

tém k dispozícii aj pri športovej jazde, 

tak aby umocnil zážitok z jazdy a záro-

veň mal zásadnú kontrolu nad emócia-

mi šoféra.  MAGIC BODY CONTROL 

a ROAD SURFACE SCAN reprezen-

tujú najdokonalejšiu kombináciu me-

chaniky a elektroniky. Jej výsledkom je 
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precízna jazda, na ktorú stereokame-

ra a radiacia jednotka pripravia tlmiče 

a pružiacu jednotku vopred. Pasažier je 

ten, koho treba obslúžiť, ten, komu tre-

ba ponúknuť maximálnu dávku luxusu, 

je to povinnosť, ktorú vyjadruje hviezda 

na kapote.

PREJAV
Alebo kráľova reč. Musí byť priama 

a neomylná. V jeho slovách a prejave ne-

existuje dvojzmysel, na stokilometrovú 

rýchlosť zrýchli v priebehu štyroch se-

kúnd a skutočný potenciál naznačuje cia-

chovanie tachometra až po hranicu 360 

km/h, hoci je maximálka elektronicky li-

mitovaná na 250 km/h. Prevodovka je 

sedemstupňová AMG SPEEDSHIFT 

PLUS 7G TRONIC, špeciálne upravená 

na prenos extrémneho krútiaceho mo-

mentu. Bez akýchkoľvek pochýb je dy-

namický prejav v ktorejkoľvek rýchlosti 

jednoznačný. Slabnutie akcelerácie ne-

existuje, to si kráľ nemôže dovoliť. Svet 

cestovania spoznal novú dimenziu, ktorá 

nevynecháva ani jeden mikrometer luxu-

su, ktorým sa  prezentuje každý model 

triedy S, navyše však pridáva aj komplet-

ný arzenál sily, ochrany, autority a zod-

povednosti. 

www.firotour.sk
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letné hity: 

letecky z Bratislavy

KORZIKA, SARDÍNIA, 
SICÍLIA, MALTA, VULCANO 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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V 
roku 1898 automobilka 

Daimler pripravila šty-

ri verzie autobusov, kto-

ré sa stali vlastne prvým 

Daimlerovým autobuso-

vým programom. Keďže išlo o vozidlá 

podstatne zaťaženejšie cestujúcimi s ba-

tožinou, museli mať 

i väčší výkon motora 

než ľahké osobné. Pri-

pravila pre ne štvorval-

cové motory s rúrko-

vým chladičom, ktoré 

navrhol Wilhelm May-

bach. V Nemecku Karl 

Heinrich Käsbohrer 

(1864 – 1922) naro-

dený vo Viedni vyrobil svoj prvý auto-

bus v roku 1907. Priestor sedadiel mal 

iba plátennú strechu, ale v roku 1911 

už navrhol uzavreté podobné vozidlo. 

Keď v roku 1922 náhle zomrel, podnik 

prevzal syn Otto, ktorý v roku 1928 za-

viedol autobusový príves na zväčšenie 

počtu prepravovaných cestujúcich. No 

v roku 1936 prišiel s vyhliadkovým au-

tobusom s rolovanou odsúvacou stre-

chou a  po skončení 2. svetovej vojny 

pokračoval v stavbe autobusov. 

SAMONOSNÝ BUS
V roku 1951 vynašiel pre ne samonos-

nú karosériu, ktorá zmenila celý doprav-

ný svet. Značku premenoval za skratku 

zo slova SElbsTRAgend (samonosný), 

teda na SETRA. V roku 1955 prešiel 

na systém trambusov. V roku 1957 pri-

pravil dva nové typy autokarov so zvýše-

nou podlahou – highdeck – Golden Eagle 

a Silver Eagle, ktoré premávali naprieč 

Európou. V roku 1981 Setra uviedla prvý 

dvojpodlahový autokar (doubledeker) 

a v roku 1984 zaviedla systém ABS do 

nových autokarov a o dva roky kuchyn-

ku s bufetom. V roku 1995 vznikla nová 

fi rma EvoBus GMBH – spojenie Setry 

s Mercedes-Benz Omnibusom, takže au-

tobusy Setra sa dostali do veľkej rodiny 

autobusov Daimler AG. 

COACH OF THE 
YEAR 2014

Na nedávnej vý-

stave autobusov 

a autokarov v bel-

gickom Kortrij-

ku mali nové autobusy Setra TopClass 

500. svetovú premiéru. Tri trojnápravo-

vé modely, každý s inou celkovou dĺž-

kou: 12,5 m (S 515 HDH); 13,3 m (S 516 

HDH) a 14,2 m (S 517 HDH), pri rovna-

kej výške 3,88 m. V prvý deň otvorenia 

výstavy dostali od medzinárodnej jury ti-

tul Coach of the Year 2014. Piaty pre túto 

značku a desiaty pre autobusy Daimler 

AG. Poháňa ho radový šesťvalec OM471 

12,8 litra, s výkonom 350 kW až 375 kW, 

spĺňa emisnú triedu Euro 6, samozrejme 

predstavujeme
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Autobusy
SETRA

Niet pochybností o tom, že ľudia už dávnejšie hľadali 
spôsob verejnej hromadnej dopravy.  Najstarší záznam 

o tom pochádza z roku 1662. Išlo o vozidlo ťahané 
koňmi, ktoré pripravil Blaise Pascal v Paríži 

a prevádzkoval tam takúto dopravu počas 15 rokov. 
Obnovili ju až v roku 1819 a vozidlo dostalo latinské 

pomenovanie Omnibus, čo znamená „pre všetkých“. 
V roku 1829 sa objavilo aj v Londýne. Išlo 

o Shilliberov Omnibus.  Text: Stano Cvengroš / Foto: DAIMLER AG
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s Blue Effi ciency Power a v kombinácii 

s prevodovkou GO 250-8 Powershift za-

bezpečuje novému autobusu (pri nízkom 

koefi ciente odporu vzduchu Cx iba 0,33) 

veľké zrýchlenie, maximálnu úsporu pali-

va i nákladov v priebehu životného cyklu.

LUXUS, DIZAJN 
A ŠPORTOVÝ VÝZOR

Luxusný TopClass 500 zaujme nielen 

športovým výzorom a čistými aerodyna-

mickými líniami, ale aj svojimi jedinečný-

mi vlastnosťami a pohodlím cestujúcich. 

Využíva inteligentnú koncepciu ľahkej 

konštrukcie so zníženou hmotnosťou ho-

lej karosérie (o vyše 150 kg), ktorá súčas-

ne zaručuje vyššiu pevnosť. Okrem iné-

ho tiež minimalizuje vnútornú hlučnosť. 

V predstihu spĺňa aj nové požiadavky na 

asistenčné systémy vodiča, či zvýšenú sta-

bilitu a odolnosť voči prevráteniu. Celú 

prednú spodnú časť charakterizuje chró-

movanie vyjadrujúce mohutný výkon 

a súčasne aj vrchol v stavbe zájazdových 

autokarov. Exkluzívny dizajn a mimo-

riadna kvalita materiálov interiéru spo-

lu s inovačnými bezpečnostnými techno-

lógiami a poháňacím systémom patria do 

celkovej dynamiky. Stali sa súčasne aj prí-

kladom pre ostatných staviteľov autobu-

sov tohto typu. 

ZÁŽITOK A BEZPEČNOSŤ
Široký rozsah vnútorného vybavenia na 

želanie spôsobí, že každé cestovanie v no-

vej Setre sa stane nezabudnuteľným zá-

žitkom. Napríklad TopSky panoramatic-

ké presklenie strechy o 50 % väčšie oproti 

modelom 400 prináša cestujúcim nový 

pohľad na krajinu, ktorou prechádza-

jú. Súčasne ocenia aj pohodlie vnútorné-

ho priestoru osvetleného svietidlami led 

diod, kuchynku a dúchadlové individuál-

ne vyhrievanie spod sedadiel. Vodič má 

k dispozícii celú sériu bezpečnostných 

špičkových technológií: adaptívny tem-

pomat s aktívnym brzdovým asistentom, 

s rozbiehacím asistentom do stúpaní, pre-

diktívne riadenie hnacieho systému podľa 

topografi e cesty. Sú to technológie, ktoré 

ešte len vstúpia do platnosti v roku 2015 

alebo až 2017. Prepychové vybavenie je 

porovnateľné s triedou Business v špičko-

vých lietadlách. 

 HVIEZDY CIEST   04/2013 27

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag

setra.indd 27setra.indd   27 6. 12. 2013 15:52:556. 12. 2013   15:52:55



predstavujeme

28  HVIEZDY CIEST   04/2013

Rozdeľuj a ťahaj 
Mágia pohonu všetkých štyroch kolies priťahuje z roka na rok viacej zákazníkov. 
Mercedes-Benz ju označuje ako 4MATIC. A ponuka verzií s pohonom všetkých 

štyroch kolies je z roka na rok väčšia. Abeceda pohonu všetkých štyroch 
kolies sa začína triedou A...  Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

Najnovší model Mercedes-Benz CLA 
s pohonom všetkých štyroch kolies prešiel 

najnáročnejšími testami aj v extrémnych 
podmienkach za polárnym kruhom.
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S
ústava lamiel, diferenciálov 

a polosí je vlastne konštruk-

térskou symfóniou, ktorej 

tóny možno opísať ako kvan-

tum trakcie, jazdnej istoty 

a zimného využitia bez limitov. Jedno-

ducho sloboda pohybu bez ohľadu na 

podklad pod kolesami. No táto slobo-

da potrebuje presné pravidlá fungo-

vania, mechanický základ je fajn, bez 

potrebnej elektroniky by to však bolo 

oveľa menej účinné. Miera infi ltrácie 

elektroniky v prospech reakčnej doby 

mechanických častí znamená inteli-

gentný pohon všetkých štyroch kolies, 

ktorý sa označuje nápisom 4MATIC. 

To je odznak garancie, ktorú dáva 

auto s hviezdou na kapote svojmu vo-

dičovi. A to bez ohľadu na automobi-

lovú triedu.

TRIEDA A A SÚRODENCI
Najmenší model sa spolieha na elek-

tronicky riadenú lamelovú spojku 

umiestnenú na zadnej náprave, ktorá 

plní funkciu medzinápravového dife-

renciálu. Je to logické riešenie v prípade 

priečne uložených motorov. Rozdelenie 

sily medzi oboma nápravami rešpek-

tuje v prvom rade ekonomický poria-

dok. Inými slovami, prvoradé je civilné 

pásmo priemernej spotreby, takže zá-

kladné rozdelenie krútiaceho momen-

tu je 100:0 v prospech prednej nápra-

vy. V prípade meniacich sa podmienok 

môže systém 4MATIC prerozdeliť krú-

tiaci moment v pomere 50:50.  U rodiny 

A AMG je prenos možný z 0/100 už po 

100/0. Čiže je možné preniesť na zadnú 

nápravu plný výkon, kým pri štandard-

ných modeloch je to len 50 %. Prirodze-

ne, medzi oboma hraničnými hodno-

tami môže systém rozdeľovať krútiaci 

moment takpovediac po percentách. 

A to najlepšie reprezentujú jednotlivé 

modely najmenšej triedy. Každá z nich 

je určená odlišnej klientele. Najmenšia 

trieda A obslúži mladých, trieda B s po-

honom 4MATIC je určená mladým ro-

dinám, trieda CLS tým, čo oceňujú es-

Detail elektrohydraulickej spojky 
integrovanej do zadného diferenciálu
Detai
integ

4 Matic pre novú triedu A
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tetiku a do rodiny onedlho pribudne aj 

trieda GLA, najmenšie SUV v ponuke 

Mercedesu-Benz.

SVET LIMUZÍN 
Technické riešenie pohonu v prípade 

pozdĺžne uložených motorov je odliš-

né. Základom pohonu všetkých štyroch 

kolies je mechanický prevod, ktorý roz-

deľuje krútiaci moment medzi prednú 

a zadnú nápravu, pričom väčšiu porciu 

dostáva logicky zadná náprava. Mecha-

nický prevod dopĺňajú lamelové spoj-

ky. Ony riadia prenos krútiaceho 

momentu na jednotlivé nápra-

vy tak, aby vodič cítil iba záťah 

motora bez akéhokoľvek za-

váhania, prípadne prešmyku-

júcich sa kolies. Odznak 4MATIC na 

zadnom kufri si môžete objednať prak-

ticky na ktorýkoľvek model s výnim-

kou základných motorizácií. Štvorval-

ce, šesťvalce a v prípade triedy E a S aj 

osemvalce svoju silu s radosťou rozde-

lia na obidve nápravy. Pre vašu radosť 

z jazdy, pre vaše bezpečie.

PRIPRAVENÝ NA VŠETKO
Potrebujete viac? Od svo-

jej hviezdy na cestách vyžadu-

jete nielen trakciu, ale aj ma-

jestát a dávku príjemnej 

nadradenosti nad ostat-

nými spolu s lepším prehľadom o pre-

mávke? Nech sa páči, rodina SUV je 

vám k službám. Ich pohon 4MATIC 

je prakticky identický ako v prí-

pade limuzín, čiže pozdĺžne ulo-

žený motor, medzinápravový di-

ferenciál a lamelové spojky pre 

aktívne rozdeľovanie krútiaceho 

momentu. V prípade, že to s jaz-

dou v teréne myslíte skutočne vážne, 

môžete si objednať aj ON&OFFRO-

AD paket s redukovaným prevo-

dom a funkciou elektro-

nických uzávierok 

diferenciálov. 

Trieda GLK 

v prípade spomí-

naného pake-

tu nemá redu-

kovaný prevod, 

namiesto toho 

má upravenú cha-
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predstavujeme

Výstup náhonu na zadnú nápravu 
z prevodovky v novej triede A 
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Novinky na cestách 
Vážení priatelia, 

rok 2013 bol pre našu značku opäť 

nadmieru úspešným. Popri turbulen-

ciách v počtoch registrácií v priebehu 

roku, celkovému poklesu trhu a najmä 

prémiového segmentu, sa nám opäť 

podarilo v rodine majiteľov vozidiel 

s hviezdou na kapote privítať omnoho 

viac zákazníkov ako uplynulý rok. Ak-

tuálne portfólio značky je, dovolím si 

tvrdiť, najatraktívnejšie a najširšie nie-

len v celej histórii značky Mercedes-

-Benz, ale aj v samotnom prémiovom 

segmente. A naša ofenzíva nepoľavu-

je ani v tomto období. Po novej trie-

de GLA, ktorá sa predstavila na auto-

salóne vo Frankfurte a ktorú na našich 

cestách stretnete už v polovici mar-

ca 2014, prichádza k obmene aj celko-

vo najpredávanejšej triedy našej znač-

ky, a to triedy C. Ako sa môžete dočítať 

už v tomto čísle Hviezd ciest, Mercedes 

opäť odštartoval revolúciu v tejto ka-

tegórii vozidiel. Je to napríklad po prvý 

raz, čo vozidlo strednej triedy môže byť 

vybavené pneumatickým podvozkom, 

známym pri našej značke pod označe-

ním Airmatic. Zároveň s novou triedou 

C prichádzajú pre našu značku ďal-

šie novinky, ako sú napríklad head-up 

displej alebo dotykové ovládanie info-

tainmentu vo vozidle. Triedu C vo vy-

hotovení sedan na našich cestách tak-

tiež stretnete od polovice marca, s tým, 

že na Slovensku veľmi obľúbené kom-

bi ho bude nasledovať od septembra 

budúceho roku. Dovoľte mi popriať 

vám veľa zdravia v roku 2014 a mnoho 

šťastných a bezpečných kilometrov. 

Robert Hatala, vedúci predaja osob-

ných vozidiel

rakteristiku plynu. A podobne ako 

v prípade luxusného obleku si sami 

volíte vám vyhovujúci rozmer auta. Ši-

kovnú triedu GLK, prípadne akurát-

ny formát triedy M, alebo sebavedo-

mý majestát triedy GL.

NON PLUS ULTRA
Uhádli ste, predposledná kapito-

la sa týka pohonu 4MATIC, ktorú si 

vzali do parády inžinieri AMG. V prí-

pade najmenších modelov triedy 

A a CLA je pointou jemná kalibrácia 

s cieľom posunúť hranicu dynamiky 

v rámci kompaktnej triedy na abso-

lútny limit. Naopak v prípade triedy 

E a S je kombinácia osemvalcového 

motora s pohonom všetkých štyroch 

kolies označená ako S AMG. Maxi-

málny výkon 585 koní sa delí medzi 

prednú a zadnú nápravu v presne vy-

medzenom pomere 33:67 v prospech 

zadnej nápravy. Tento systém nie je 

aktívny z dvoch dôvodov. Na jednej 

strane je to prebytok výkonu, ktorý by 

lamelové spojky namáhal v oveľa väč-

šej miere a druhým dôvodom je fakt, 

že pri extrémne rýchlej jazde by sys-

tém aj tak nestíhal. Pointou sú v da-

nom prípade nemeniace sa jazdné 

vlastnosti a maximum zážitku.

PRAOTEC
Trieda G sa nemení nielen z dizaj-

nérskej stránky, ale aj z tej technic-

kej si zachováva dedičstvo. V technic-

kom slovníku to znamená tri klasické 

mechanické diferenciály s klasickými 

uzávierkami plus redukovaný prevod, 

ktoré ovláda vodič. On je pánom situ-

ácie, no zároveň musí vedieť, ako sa 

v teréne jazdí. Ak ste taký vodič, trie-

da G je pripravená vám slúžiť na zák-

lade vašich pokynov. 
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V
aše dlhoročné skúse-
nosti profesionálneho 
vodiča vás zrejme vied-
li k rozhodnutiu založiť 
fi rmu, zaoberajúcu sa 

prepravou klientov. Alebo sa mýlim?
Nemýlite. Akurát s tým rozdielom, že 

sme sa rozhodli voziť špeciálnu skupinu 

klientov - diplomatov a biznismenov, do-

mácich, ale aj zahraničných - luxusnými li-

muzínami v rámci Bratislavy, alebo aj ich 

dopravou do Viedne, Budapešti, či Prahy. 

Tých desať rokov, ktoré uplynuli od mo-

mentu, čo sme založili fi rmu, v ktorej spolu 

so mnou pôsobia aj syn a dcéra, nám potvr-

dilo správnosť nášho rozhodnutia.

Limousine Services nie je špecifi cká len 
zmluvnou klientelou, ale aj svojím vo-
zovým parkom...

A som na to obzvlášť hrdý, že sme od 

prvého dňa boli verní striebornej hviez-

de. Viete, kým ostatní proti Éčkam bojujú, 

ja na ne nedám dopustiť (smiech). Aj pre-

to sme začínali s dvoma mercedesmi triedy 

E a jedným mercedesom Viano – na ktoré 

tiež nedám dopustiť. Dokonca mám jedno 

aj súkromné, na ktorom som najazdil vyše 

120 000 km a doposiaľ – okrem jedného 

ventilu a jedného menenia brzdových ko-

túčov a doštičiek, som na ňom za štyri roky 

nemenil absolútne nič. Toto je devíza, kto-

rú nemá okrem mercedesu žiadne vozidlo. 

Neskôr k nim pribudlo Vito, Céčka, nedáv-

no nová trieda S, či autobus Mercedes-Benz 

TOURISMO***.

Ako profesionálny vodič ste vyskúša-
li rôzne typy vozidiel rôznych značiek. 
Čo spôsobilo, že ste nakoniec ostali 
verný značke Mercedes-Benz?

Skúsenosti. Jazdil som na limuzínach 

rôznych značiek. Začiatkom 90. rokov to 

boli napr. „bavoráky“ vyšších tried. Nie sú 

to zlé autá. Ale neoslovili ma. A potom som 

si v roku 1996 v Nemecku kúpil svoje prvé 

Éčko. Trojliter, 124-ku. Diesel. Netrvalo 

dlho a vedel som, že iné auto už nechcem.

Prečo?
Cítil som to tak a pocit ma nesklamal. 

Bolo absolútne spoľahlivé. Kým na sedmič-

kovom „bavoráku“ som mal v tých časoch 

priemernú spotrebu okolo 13 l/100 km, 

v Éčku som sa dostal na 9 l/100 km! Nepo-

rovnateľné bolo aj pohodlie a komfort. A tiež 

aj kvalita materiálov, z akých sú vyrobené 

napr. brzdové doštičky a kotúče. Neskôr, 

keď som odskúšal „okatú“ 210-ku, defi nitív-

ne som sa uistil, že Éčko je autom, s ktorým 

sme sa celý život podvedome hľadali.

Pamätáte si ešte na počet mercedesov, 
ktoré ste odvtedy kúpili?

Samozrejme. Od polovice deväťdesia-

tych rokov ich bolo 56. A to len mercede-

sov triedy E! 

Vašu prvú 124-ku ste si priniesli z Ne-
mecka. Aký bol váš prvý „slovenský 
medveď?

Prvú som v mercedese na Poliankach 

kúpil 210-ku. Keď som ju predával, mala 

najazdených 680 000 km. Neuveríte mi, 

ale jazdí ešte aj dnes, keď má najazde-

ných už 1 230 000 km – bez výmeny mo-

tora! Po celý čas, ako jazdíme mercedesy, 

sme až na malé detaily, ktoré mi v servi-

se urobili na počkanie, nemali s nimi ani 

najmenší problém. Sú jednoducho spo-

ľahlivé, komfortné, maximálne bezpečné 

a atraktívne aj z fi nančnej stránky. Samo-

zrejme, pokiaľ si spočítate benefi ty, atrak-

tívny akciový bezplatný servis a náklady 

za celý cyklus vozidla.

Po koľkých kilometroch vymieňate vo-
zidlá?

Zvyčajne po štyroch rokoch, avšak po-

kiaľ majú najazdených len 400 000 km, tak 

si ich nechávame aj piaty rok. Za päť rokov 

najazdíme aj 700 000 km. Céčka, ktoré sme 

nakúpili a ktoré majú 160 000 km si vyžia-

dali akurát tak výmenu oleja. Všetky majú 

aj pôvodné brzdové doštičky a aj kotúče. 

Myslím si, že to je aj tým, že vozidlá servi-

sujem výlučne len v autorizovanom servise, 

dokonca aj po záruke. Mám jednoducho is-

totu, že dostanem len kvalitné certifi kované 

veci a súčiastky a nemusím sa tak báť o bez-

pečnosť. 

Je to len luxus, čo oceňujú vaši zmluvní 
klienti na mercedesoch najviac?

V prvom rade bezpečnosť. Vozíme naj-

mä diplomatov a biznismenov veľkých fi -

Na Éčka 
nedá dopustiť
Autá sú jeho životom. Posledných vyše desať rokov sú to strieborné mercedesy 
triedy E ich rodinnej fi rmy, v ktorej od začiatku pracujú aj jeho dve deti. Syn a dcéra. 
A nielen to. Posledné roky sa zaúča aj jeho osemročný vnuk Mirko. Ten má totiž od 
narodenia gény „štyroch kolies“ v krvi. Po svojom dedovi. Profesionálnom vodičovi 
a úspešnom konateľovi spoločnosti Limousine Services - Imrichovi Váczym... 
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek
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riem. Zvyčajne ide - najmä pri nemeckej 

a americkej klientele - o fi rmy a ľudí, vyzná-

vajúcich konzervatívne hodnoty. Tomu sa 

prispôsobujeme v maximálnej miere aj my. 

Aj preto ide o maximálny dôraz na bezpeč-

nosť, spoľahlivosť, diskrétnosť, dochvíľnosť, 

pohodlie a komfort. Vďaka asistenčným 

systémom v limuzínach Mercedes-Benz 

klienti počas jazdy v akomkoľvek počasí 

a ročnom období „neplávajú“ na ceste, cítia 

sa v interiéri a na sedadlách, ktoré si zacho-

vávajú vysokú kvalitu vzhľadu vďaka kva-

litným materiálom aj napriek dennodenné-

mu používaniu -  komfortne. 

Spomínali ste minimálnu poruchovosť. 
To si však vyžaduje mať aj cit pre šofé-
rovanie. Alebo sa mýlim?

Potrpím si na tom, aby vodiči, ktorí pra-

cujú pre našu spoločnosť, mali čo najniž-

šiu spotrebu, aby na limuzínach jazdili 

tak, ako keby boli ich vlastné. Svoje hrá aj 

to, že mercedesy už samy od seba kultivu-

jú a zušľachťujú. Robí pre nás chalan, kto-

rý jazdil aj Audi a aj BMW. Teraz, ako jaz-

dí na Éčku, povedal, že ak si raz bude môcť 

dovoliť kúpiť auto aj súkromne, tak jedi-

ne mercedes. To môže povedať len človek, 

ktorý má na rôznych typoch vozidiel najaz-

dených nie sto, ale tisíce kilometrov. Ja na 

Éčku mením predné brzdové doštičky  pri 

150 000 a zadné pri 240 000 km. Ale nie je 

to len o spotrebe paliva a šetrnom správa-

ní sa k vozidlu. Je to o celkovom vystupova-

ní a správaní sa k zákazníkovi, k prostrediu, 

do ktorého vodič zákazníka usadí. 

Ste na trhu už dostatočne dlho na to, 
aby ste mi mohli povedať, v čom spočí-
va úspech vašej fi rmy?

V prvom rade v jej stabilite. Som kon-

zervatívny, a preto nerád experimentujem. 

Klientom ponúkame komfort a bezpečnosť 

– v podobe najkvalitnejších vozidiel. Som 

vyučený automechanik, dlhoročný profe-

sionálny vodič, vozil som politikov, diplo-

matov, vysokých manažérov, a preto sa ani 

k svojim kolegom nesprávam len ako maji-

teľ fi rmy, ale ako jeden z nich. Od nich za 

to vyžadujem slušnosť, diskrétnosť, žiadne 

viditeľné tetovania, kultivované správanie, 

základné znalosti cudzieho jazyka, lojali-

tu. A profesionalitu – človek sa nestáva vo-

dičom získaním vodičského preukazu, ale 

skúsenosťami a citom pre jazdu. 

Flotilu Éčok ste „okorenili“ najnovšou 
S-kou... 

A sme z nej nadšení. Je nádherná. Sys-

témami, ktoré má v sebe Mercedes-Benz, 

predbehol všetky automobily minimálne 

o 5 rokov. 

Mnohí milovníci áut si v tomto seg-
mente hľadajú aj svoje koníčky. Ste na 
tom rovnako? Nezbierate napr. vete-
rány?

Nie. Veteránom neholdujem. Mám však 

niečo iné, čo mi prirástlo k srdcu -  vnu-

ka Mirka. Ten zdedil všetky moje motoris-

tické gény. Do mercedesu som ho  brával 

už ako ročného. Ako trojročný vysvetľo-

val chlapcom, kde je chladič a kde náraz-

ník. Je podobne ako aj ja úplne pobláznený 

do mercedesov. Napríklad, keď sa dopočul, 

že mercedes robí pre klientov jazdy na Slo-

vakia Ringu, škola preňho v tom momente 

prestala existovať. A nielen to. Bol so mnou 

pri preberaní asi dvadsiatky mercedesov do 

fi rmy. Je to jeho život. V súčasnosti, už od 

svojich šiestich rokov, dva roky preteká - aj 

vďaka podpore spoločnosti Motor-Car Bra-

tislava - na motokárach. Takže môj život 

nabral aj vďaka Mirkovi nový rozmer. 

34  HVIEZDY CIEST   04/2013
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„Som 37 rokov profesionálnym vodičom 
so 4 000 000 najazdených kilometrov. 
Šoférovanie mám tak „zažraté“ v krvi, 

že je pre mňa väčším relaxom šoférovať 
z Bratislavy do Dubrovníka a späť, ako 

sedieť nad papiermi v kancelárii.“
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N
ie bezdôvodne. Jeho 

nový radový šesťvalcový 

motor je schopný vo svo-

jom najsilnejšom vyhoto-

vení zo seba „dostať“ vý-

kon až 460 kW (625 k) pri krútiacom 

momente 3 000 Nm a 1 100 otáčkach 

za minútu. Uvedený výkon je pritom 

priamoúmerný vysokej hospodárnos-

ti a nízkej spotrebe paliva. Prispieva 

k tomu aj Turbocompound, systém po-

zostávajúci z druhej turbíny, spojky 

a priameho prevodu na kľukový hria-

deľ, využívajúci zostatkovú energiu vý-

fukových spalín na zvyšovanie výkonu 

motora! Nové dizajnovo nezameniteľ-

né SLT s dominantným dynamickým 

vzhľadom má ako jediné vo svojom seg-

mente sériovo dodávanú spojku Tur-

bo Retarder a 16-stupňovú prevodov-

ku Mercedes PowerShift 3, vybavenú 

jazdným programom „Heavy“, dimen-

zovanú na vysoký krútiaci moment pre 

zaťaženie až do 250 t. Vďaka tomu do-

káže dosiahnuť aj v ťažkých podmien-

kach oveľa fl exibilnejšie a jemnejšie pre-

chody pri radení. Novinka, určená pre 

ťažkú nákladnú dopravu, je prvýkrát 

v ponuke vo variantoch Actros-SLT so 

vzduchovým pružením (a kabínou vodi-

ča vo vyhotovení GigaSpace alebo Big-

Space) a Arocs-SLT s oceľovým pruže-

ním (a kabínou vodiča BigSpace alebo 

StreamSpace), pre Arocs je na želanie 

od apríla 2014 k dispozícii aj pohon 

všetkých kolies.  

predstavujeme
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Nepoddajný ťahač
Nový Mercedes-Benz SLT s motorom OM 473 Euro VI je nielen lídrom vo svojom 
segmente, ale aj doposiaľ jediným ťažkotonážnym ťahačom ponúkaným 
na európskom trhu.  Text: Tibor Križanovič / Foto: DAIMLER AG
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Z
výhodnené podmienky vy-

chádzajú z počtu odob-

raných vozidiel za rok. 

Znamená to, že s kaž-

dým klientom budú vy-

školeným a kvalifi kovaným  personá-

lom - u každého nášho autorizovaného 

predajného partnera - individuálne do-

hodnuté podmienky, za ktorých dôj-

de k odberu ním vybratých vozidiel. 

Následne predajca pomocou sofi stiko-

vaného konfi guračného systému na-

konfi guruje zákazníkovi vozidlo pres-

ne podľa jeho predstáv, čím predajca 

„ušije“ zákazníkovi ponuku fi nancova-

nia priamo na mieru. Samozrejme, že 

v prípade, pokiaľ klient prejaví záujem 

o väčší počet vozidiel, uvedená sku-

točnosť sa odzrkadlí v ešte výhodnej-

šom nastavení obchodných podmienok 

a ako aj pri uzatváraní rámcovej kúp-

nej zmluvy, kde sa berie okrem počtu 

úžitkových vozidiel do úvahy aj poten-

ciál v oblasti osobných vozidiel. Floti-

lové podmienky sa začínajú od odberu 

troch kusov vozidiel a markantne rastú 

s rastom počtu vozidiel. 

Okrem uvedeného zvýhodnenia majú 

klienti značky Mercedes-Benz k dispo-

zícii  ďalšie doplnkové služby a benefi -

ty - bezplatný servis na 6 rokov, resp. do 

300 000 km (Sprinter), štandardne po-

skytovanú záruku na 3 roky bez obme-

dzenia počtu najazdených kilometrov, 

ktorú si môže zákazník rozšíriť až na 

5 rokov, pričom  s každým vozidlom zís-

kaným od nášho autorizovaného predaj-

ného partnera získava zákazník službu 

Mobilo Van a službu 24-hodinového au-

torizovaného servisu.

Viac informácií u dealera alebo na stránke: 
www. mercedes-benz.sk/VANtastic.

Súčasným, čoraz žiadanejším a rozšírenejším trendom je dodávanie 
jednej značky pre fi remný vozový park. Aj z tohto dôvodu sa Mercedes-

-Benz rozhodol pripraviť pre svojich klientov atraktívne podmienky pri 
fl otilových odberoch. Text: Ján Novotný, vedúci predaja / Foto: DAIMLER AG

Nová špeciálna ponuka 
pre fi remných klientov

Zimná súťaž na www.eSTAR.sk
Zapojte sa do Zimnej súťaže lifestylového internetového magazínu www.eSTAR.sk

o hodnotné ceny - Licencie na navigáciu Sygic od spoločnosti Sygic, víkend s vozidlom Mercedes-Benz triedy A,  
model Mercedes-Benz v mierke 1:18,  cestovný pás na doklady  a knižky o histórii značky Mercedes-Benz venované 

spoločnosťou Mercedes-Benz Slovakia. Žrebovanie výhercov bude 31. 1. 2014.

Viac informácii na www.eSTAR.sk
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P
rvenstvo pre Mercedes-

-Benz triedy S nebolo ná-

hodné. Porota vyzdvihla 

najmä vysokoinovatívnu 

hybridnú konštrukciu ka-

rosérie vyrobenú z rôznych materiá-

lov (ako napr. hliník, odlievaný pod 

tlakom a vysokopevnostné ocele). Oce-

nená bola tiež efektívna realizácia zod-

povedajúcich potrebných technoló-

gií spájania, ako je zváranie hliníka 

v ochrannej atmosfére, či vôbec prvé 

použitie robota Robscan na zváranie 

hliníka vo veľkosériovej výrobe. Za ví-

ťaznou novou triedou S obsadili ďal-

šie miesta modely BMW i3, elektromo-

bil s karosériou z CFK (plast vystužený 

uhlíkovými vláknami - 2. miesto), Le-

xus IS (3. miesto), Range Rover s ce-

lohliníkovou karosériou (4. miesto) 

a Infi nity Q50 (5. miesto) s ino-

váciami v súvislosti s mate-

riálom a technológiou spá-

jania, ako aj vysokou 

efektívnosťou 

výroby. 

Mám príliš veľký zadok. Mám silné stehná. Už takmer nič nejem, bolí 
ma hlava a stále to nie je ono! Nezmestím sa do sukne 
či šiat z minulého roka! Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Najlepšiu karosériu má trieda S

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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V
ylodením spojenec-

kých vojsk v Norman-

dii (nechýbali ani vo-

jaci z Československa) 

sa otvoril v Európe 

druhý front, v rámci ktorého bolo v deň 

D spojencami do boja nasadených až 

39 divízií. Tie podporovala  armáda 

11 000 bojových lietadiel, 4 500 doprav-

ných lietadiel a klzákov, 2 700 vojen-

ských lodí rozličného určenia a tonáže 

a 1 897 menších vyloďovacích plavidiel...

„JESENNÉ VYLODENIE“ 
Ráno 9. októbra 2013 bolo navlas po-

dobné tomu spred 69 rokov. Dokonca 

bolo nielen ospalé, ale aj rovnako tiché. 

Príliš tiché. Tak, že by sa to ticho dalo 

krájať. Všade navôkol – v Potônskych Lú-

kach, Malom Dunaji, Vydranoch či Mi-

chale na Ostrove tí, ktorí sa do tohto ti-

cha pomaly prebúdzali, tušili len jedno 

– že to bude pekný, slnečný deň. Ručič-

ky hodín ukazovali presne 8.58. Od zápa-

du – z Bratislavy cez Šamorín, Rohovce, 

Blatnú na Ostrove a Holice a o pár minút 

neskôr z juhu od Dunajskej Stredy, ale aj 

zo severu od Mostovej, Vozokán a Tomá-

šikova, sa do Orechovej Potône začali po-

maly, nenápadne a potichu približovať vo-

predstavujeme
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Hviezdobranie
Bolo to také ospalé ráno. 6. jún 1944. Deň predtým bola vysoká 

oblačnosť a veľmi veterno. Toto ráno však bolo úplne iné. 
Až ohlušujúco tiché. Zlovestne tiché. Vo vzduchu bolo cítiť predzvesť 

niečoho, čo malo prísť. Každú chvíľu. V momente, keď ručičky hodín 
ukazovali 6.30, sa na pláži Utah a Omaha v Normandii, v rámci operácie 

Neptune, vylodili americké vojská. O hodinu neskôr, na plážach Gold, 
Juno a Sword sa vylodili Briti a Kanaďania. D-Day sa začal...

Text: Peter Škorňa / Foto: Georgi Taskov, Michal Žitný, Peter Škorňa
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zidlá naložené nedočkavými posádkami. 

V cieli ich „vylodenia“ – v priestoroch Slo-

vakia Ringu v Orechovej Potôni na ne už 

nedočkavo čakalo 16 pripravených stano-

vísk. Tie sa počas 48 hodín stali akýmisi 

symbolickými „divíziami“, s vyše stovkou 

do „bojov“ nasadených vozidiel.  Merce-

des-Benz na začiatku jesene tak otvoril 

operáciou Hviezdy na Slovakia Ringu II 

svoj „druhý front“ dobíjania sŕdc a túžob 

priaznivcov motorových vozidiel. 2-Day 

sa začal...

EMÓCIE A ADRENALÍN
Mercedes-Benz neponúka len pré-

miovú kvalitu motorových vozidiel, ale 

aj prémiovú úroveň organizácie akého-

koľvek podujatia. Nakoniec, ako sa mi 

nechtiac priznal jeden nemenovaný 

člen organizačného tímu, je to aj tým, 

že pred každou akciou sa riadia slova-

mi W. Churchilla, ktorý na margo oča-

kávaní povedal: „Môžem vám sľúbiť krv, 

pot a slzy“. Inak to nebolo ani v Ore-

chovej Potôni. Tu, v priestoroch prvé-

ho auto-motodrómu na Slovensku – Slo-

vakia Ringu, si počas dvoch jesenných 

dní – 9. a 10. októbra – mohli priazniv-

ci striebornej hviezdy na vlastnej koži vy-

skúšať to najlepšie a najnovšie, čo Mer-

cedes-Benz priniesol tento rok na trh. 

Novú triedu CLA, novú triedu E, novú 

triedu S, ale aj nový Sprinter. Pozornosti 

sa nevyhli ani ostatné triedy striebornej 

hviezdy, či portfólio vozidiel na vylode-

ní participujúcej spoločnosti Motor-Car 

Bratislava. Jednoducho, v rámci operácie 

boli k dispozícii nielen „ľahké“ či „elek-

trické“ a aj tie najťažšie „motoristické ka-

libre“. A, samozrejme, adrenalín... 

HVIEZDNE DIVÍZIE
Predvádzacie vozidlá neboli sústrede-

né na jednom mieste, ale v rámci diví-

zií sa nachádzali na akýchsi pomyselných 

16 stageoch, ktoré si mohli klienti vybrať 

a navštíviť podľa svojej vôle a motoristic-

kých schopností. A tak podobne, ako to 

bolo v Normandii na plážach Utah, Oma-

ha, Gold, Juno a Sword, bola aj Orechová 

Potôň dobíjaná postupne. Útok na emó-

cie klientov a milovníkov áut bol vede-

ný tak na zákrutách a šikanách reálneho 

pretekového okruhu, po cestách Žitného 

ostrova, po terénoch off-roadovej dráhy, 

ale aj v priestoroch Driving Akadémie, 
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kde sa dokonale preverili vodičské schop-

nosti a reakcie účastníkov počas nasimu-

lovaných krízových situácií. Vďaka diver-

zifi kácii jednotlivých divízií sa tak mohli 

stovky „motoristických srdciarov“ bez 

zbytočného čakania a tlačenice „vylodiť“ 

a predviesť sa na niektorom z „bojísk“ 

nielen sami pred sebou, ale aj pred svoji-

mi partnermi, partnerkami či deťmi. A to 

nielen cez deň, ale aj počas fascinujúcich 

nočných jázd – až do 22. hodiny. 

SPARŤANSKÝ VÝKON
Aj na Slovakia Ringu sa ukázalo, že skôr 

než počty „zbraní“ je pri dobíjaní cieľa dô-

ležitejšia správne zvolená taktika. Tejto zá-

sade sa podriadili aj v mercedese a v duchu 

dokonalej vojenskej stratégie z pera Sun-

-c’, ako aj verní slovám Agisa II. – spart-

ského kráľa z dynastie Eurypontovcov: 

„Sparťania sa nepýtajú koľko, ale kde...“, 

sa na „vylodenie“ proti niekoľko desaťná-

sobnej presile klientskeho záujmu pripra-

vili na Žitnom ostrove len čosi vyše stov-

ky testovacích motorových vozidiel. Tie 

však svojou pestrosťou a rôznorodosťou 

jednotlivých motoristických tried tak po-

zitívne paralyzovali sny, túžby a predstavy 

aj toho najnáročnejšieho klienta, že hneď 

od začiatku výrazne znížili svoj počiatočný 

handicap. S pribúdajúcim časom sa Ore-

chová Potôň - obrazne - menila na Termo-

pyly, kde 300 Sparťanov nebojácne stá-

lo proti presile 20 000 Peržanov. S jedným 

podstatným rozdielom - v Potôni nielen-

že nik nezahynul, ale naopak - stovka vozi-

diel si dokázala podmaniť srdcia a emócie 

1 390 účastníkov dvojdňového stretnu-

tia do takej miery, že počas 24 hodín čisté-

ho času jazdenia dokázali na nich reálne 

zvládnuť vyše 2 200 jázd! 

VENI, VIDI, VICI...
Jazdy pritom neboli len také hocija-

ké. V rámci piatich On-road modulov 

a im prispôsobeným hodinovým testova-

cím jazdám dokázali vďaka skvelej takti-

ke víťaziť nad emóciami  jazdcov nielen 

mercedesy, ale aj smarty a celé portfó-

lio prítomných vozidiel. Špeciálne upra-

vené brabusácke mercedesy triedy SL 
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predstavujeme
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a A – brnianskej spoločnosti Hošek Mo-

tors – najazdili počas 200 jázd vyše 

1 200 kilometrov! Na off-roadovej dráhe 

napínali svoje svaly Emká a Géčka. Po-

dobne takmer všetky prítomné testova-

cie vozidlá dostali poriadne zabrať „do 

tela“ v Driving Academy - na mokrom 

a mrznúcom kruhu, rovine, kopci, či od-

trhovej ploche. Takmer úplné „odzbroje-

nie“ nastalo pri pretekovom okruhu. Tu 

sa na jazdu k kukle a pretekárskej hel-

me v „nadupanej“ a dravej triede SL 500 

či SLK 250 (ale aj ostatných), tvorili zá-

stupy, aké som naposledy zažil za „socí-

ku“ ako malý chlapec, keď sme s mamou 

čakali koncom novembra či začiatkom 

decembra v „šóre“ pred obchodom so ze-

leninou a ovocím na mandarínky a po-

maranče, ktoré nám, samozrejme, vy-

držali až do Vianoc... Bokom záujmu 

neostávali ani jazdy zručnosti, jazdy na 

smart electric či smarte e-bike, ako aj de-

monštrácia parkovacieho asistenta. A na-

koniec, nemožno zabudnúť ani na sta-

ticky vystavenú hviezdnu fl otilu vozidiel 

v podobe predpremiéry najnovšej trie-

dy GLA (privezenej len na túto príleži-

tosť z Nemecka), hitu tohoročnej sezó-

ny – novej S 500 L, triedy G 500, SLS, 

CLS 63 AMG, CLA 45 AMG, Sprinter 

či Actros, pri ktorých sa počas dvoch dní 

fotilo toľko návštevníkov, že k absolútnej 

dokonalosti ich „fotogenickosti“ chýbala 

už len fotka s mladomanželmi a svadob-

nou kyticou v popredí... 

EPILÓG
„Vylodenie“ v Orechovej Potôni sa ten-

to rok skončilo nad očakávanie. Vlastne 

– nielen ono, ale aj celé dvojdňové jesen-

né hviezdobranie, ku ktorému okrem vo-

zidiel neodmysliteľne patrí aj prezentácia 

partnerov. Tými boli tento rok LEAS.SK, 

Mercedes-Benz Financial Services Slova-

kia, Continental, BRABUS, Espria, Bella 

Studio, či Chocoway. A tiež – vďaka Gas-

tro Time Group neodmysliteľné gastro-

nomické dopĺňanie „paliva a pneumatík“  

v priestoroch paddocku... 

Cézar po vyhratej bitke proti 

pontskému kráľovi údajne pove-

dal: „Veni, vidi, vici“. Niečo podob-

né si mohli ráno 11. októbra 2013 

spokojne povedať nielen ľudia 

v mercedese, ale aj tých takmer 

1 400 „motoristických srdciarov“, 

ktorí sa stali priamymi účastníkmi 

vylodenia hviezdnych vozidiel na 

Žitnom ostrove. Pýtate sa prečo? 

Odpoveď je jednoduchá: operá-

cia Hviezdy na Slovakia Ringu II 

nemala porazených. Boli len víťa-

zi. Na obidvoch stranách...
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Carrera 
Panamericana 

– Mexiko
Diaľkové preteky automobilov medzi mestami na tratiach dlhých viac než 

1 000 km boli začiatkom minulého storočia obľúbené. No pre veľké 
nebezpečenstvo havárií sa presunuli na permanentné kratšie okruhy. Posledné 

preteky na otvorenej trati dlhej 1 600 km v Európe – Mille Miglia – medzi 
mestami Brescia – Rím – Brescia sa skončili až v roku 1957 po tragickej 

smrti grófa De Portaga z Portugalska. Text: Stano Cvengroš / Foto: DAIMLER AG
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V
 Južnej Amerike však 

boli obľúbené. Na nich 

si ostrohy vybrúsil aj Ar-

gentínčan Juan Manuel 

Fangio. Preslávili sa naj-

mä Carrera Panamericana v Mexiku, kto-

rých prvý ročník sa konal v roku 1950. 

Vtedy však mohli štartovať iba sériové li-

muzíny. Takže tam dominovali americ-

ké „stock cars“, teda sériovo vyrábané. No 

už v druhom ročníku štartovala aj trieda 

športových automobilov. Ročníky 1953 

a 1954 boli už zaradené do série majstrov-

stiev sveta športových automobilov. V dru-

hom ročníku zvíťazila dvojica Pierro Ta-

ruffi  / Louis Chinetti na Ferrari, v roku 

1952 K. Kling / H. Klenk na Mercedese, 

v treťom ročníku J. M. Fangio / G. Bronzo-

ni na Lancii a v poslednom ročníku 1954 

U. Maglioli na Ferrari.

Išlo o vzrušujúce vysokorýchlostné pod-

ujatie naprieč Mexikom z Tuxtla Gutier-

rez blízko južných hraníc s Guatemalou 

do Cuidad Juarezu na severe krajiny. Dĺž-

ka trate sa z roka na rok menila. V roku 

1952 merala 3 100 km a o rok 2 949 km. 

Trať bola rozdelená na osem etáp.

PREKVAPUJÚCA ÚČASŤ
V roku 1952 tam štartoval tím Merce-

des-Benz s automobilmi 300 SL (W 194), 

čo boli pretekové športové. Prirodzene, os-

tatných štartujúcich ich účasť prekvapila. 

Automobily mali za sebou veľké úspechy: 

dvojité, trojité, ba až štvorité víťazstvá. De-

monštrovali v sebe pravé športové gény. 

A športový kalendár v tom roku bol dosť 

preplnený. Carrera Panamericana dostala 

termín od 19. do 23. novembra. Išlo o tre-

tí ročník Carrery. V španielčine slovo car-

rera znamená preteky. Išlo vlastne o naj-

ťažšie vytrvalostné rýchlostné podujatie. 

Nemecký tím sa pripravoval na ne už od 
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začiatku septembra. Keďže trať v Mexi-

ku prechádzala vo vysokých nadmorských 

polohách, Mercedes-Benz testoval vo-

zidlá do vrchu Grossglockner v Rakúsku. 

V Mexiku boli výškové rozdiely 2 000 m 

bežné a dokonca v jednom priesmyku výš-

ka dosahovala až 3 196 metrov nad mo-

rom. Takže s karburáciou sa museli tech-

nici poriadne pohrať.

Začiatkom októbra „expedícia“ nalodi-

la tri pretekové automobily 300 SL s vy-

bavením na loď smerujúcu do Veracruzu 

v Mexiku. Výprava mala aj ďalšie sprie-

vodné vozidlá a jedno rezervné 300 SL. 

Prvá z ôsmich etáp merala 530 km a vied-

la z Tuxtla do Oaxaca. Štart stanovili na 

7.00 h. Všetky tri 300 SL mali nízke štar-

tové čísla, takže štartovali po sebe v krát-

kych intervaloch: Hermann Lang / E. 

Grupp, po nich Karl Kling / Hans Klenk 

a John Fittch.

,,NEZNIČITEĽNÍ“
Krátko po štarte došlo k nehode dvo-

jice Kling s Klenkom. Pri rýchlosti asi 

200 km/h narazil do ich čelného skla ne-

jaký veľký vták. Očití svedkovia tvrdi-

li, že to bol jastrab. Sklo sa rozbilo a na-

razilo do hlavy Klenka, ktorý upadol do 

bezvedomia. Klingovi sa podarilo pre-

brať ho. Keď zranený pochopil, čo sa sta-

lo, žiadal Klenka, aby rýchlo pokračovali 

v pretekoch. V cieli etapy skončili na tre-

ťom mieste. Mechanici im namontovali 

nové sklo a štyri vertikálne oceľové žrde, 

ktoré ho mali chrániť proti prípadnému 

ďalšiemu rozbitiu. Dvojica napokon po 

skončení náročných ôsmich etáp 23. no-

vembra prišla do cieľa pretekov v Ciu-

dad Juáreze s celkovým časom 18 ho-

dín 51 minút a 19 sekúnd. Lang a Grupp 

skončili za nimi na druhom mieste 

o 35 minút neskôr. Tak sa stali Kling 

s Klenkom víťazmi priemernou rýchlos-

ťou jazdy 164,41 km/h!

Po dvojitom víťazstve na treťom roč-

níku Carrera Panamericana Mexi-

kom Mercedes-Benz skončil so štartom 

na podobných podujatiach. Automo-

bil 300 SL, víťaz pretekov v Mexiku, je 

umiestnený v kolekcii automobilov Mer-

cedes-Benz Classic a je vystavený v mú-

zeu Mercedes-Benz. 

história

Krátko po štarte došlo k nehode 
dvojice Kling s Klenkom. Pri rýchlosti
asi 200 km/h narazil do ich čelného skla nejaký veľký vták.
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Actrosy (58) 

pre BRING 
TRUCKING 2

P
rvých 15 nových vozidiel 

Mercedes-Benz Actros 1846 

LS z tejto várky si prevzali jej 

zástupcovia koncom novem-

bra v obchodno-servisnom 

centre Motor-Car Banská Bystrica, Zvo-

lenská cesta 48. Hospodárne, ekologic-

ké, bezpečné a komfortné Actrosy pre 

BRING TRUCKING poháňa vidlico-

vý preplňovaný, takmer dvanásťlitrový 

(11,946 litra), šesťvalec (335 kW, 456 k, 

2 200 Nm) BlueTec EEV. Hnacie ústro-

jenstvo vozidla má predlženú trojročnú 

záruka do 450-tisíc km. Rozmanitú vý-

bavu dopĺňa automatické radenie pre-

vodových stupňov PowerShift. Nechýba 

ani pohodlná ergonomická kabína ME-

GASPACE s lôžkom a rovnou podlahou 

bez motorového tunela. BRING TRUC-

KING, a.s., Žiar nad Horonom sa špecia-

lizuje na turcking, pričom spája najmä 

Európu so Škandináviou. Svojím zame-

raním je na Slovensku jednotkou a patrí 

k najväčším truckingovým fi rmám v Eu-

rópe. Zárukou nadštandardnej úrovne 

služieb BRING TRUCKING sú jej cer-

tifi káty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 a HACCP.  

spektrum
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1 Odovzdávania sa zúčastnili (čísla v zátvorkách 
určujú poradie zľava): za spoločnosť BRING TRUC-
KING: generálny riaditeľ Ing. Martin Ľupták, PhD. 
(5), technický riaditeľ Peter Kováč (1) a fi nančný 
riaditeľ Ing. Dušan Polanský (9). Za Daimler AG 
Stuttgart to bol Johannes Faatz (3) – Market Mana- 
gement DCAA/TT, Mercedes-Benz Trucks Slovakia, 
Hungary, Romania, Serbia & Montenegro. Za Mer-
cedes-Benz Slovakia: generálny riaditeľ Ing. Andrej 
Glatz (7), riaditeľ popredajných služieb Ing. Peter 
Wagner (8), vedúci predaja úžitkových vozidiel Ing. 
Peter Ondriaš (4) a predajca pre nákladné vozidlá 
Rastislav Kicko (2). Motor-Car Banská Bystrica zastu-
povala jeho riaditeľka JUDr. Katarína Filipová. 

2 Slávnostný akt odovzdania prvých 15 Actrosov so 
symbolickým kľúčom uskutočnili generálni riaditelia 
spoločností: BRING TRUCKING Ing. Martin Ľupták, 
PhD., a Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz. 

Vyše tridsaťtisíc vozidiel Mercedes-Benz Actros bolo dodaných do Európy od uvedenia 
koncom roka 2011 ich nového modelového radu. Niektoré z nových Actrosov pritom už bez 
porúch odjazdili 600-tisíc a viac kilometrov. Na Slovensku sa o 58 Actrosov najnovšie rozhodla 

posilniť svoj vozidlový park spoločnosť BRING TRUCKING.  Text a foto: Peter Kresánek

1
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A
hoci by sa mohlo zdať, 

že cieľom tohtoročného 

školenia majiteľov, ria-

diteľov a ďalších kľúčo-

vých osôb pozvaných 

fi riem, zaoberajúcich sa obchodom 

a prepravou, boli len teoretické pred-

nášky o bezpečnom ukotvení a upev-

ňovaní nákladu v nákladnom priestore 

vozidla, opak bol pravdou. 

PRVORADÁ BEZPEČNOSŤ
Po profesionálnom výklade Sve-

na Englera z Mercedes-Benz Driving 

Events, Special Events & Incentives, 

nasledovala praktická ukážka správne-

ho uskladnenia a zabezpečenia tova-

ru pred jeho poškodením a prezentá-

cia regálového systému do úžitkových 

vozidiel. Následne si vodiči testova-

li svoje schopnosti v Novom Sprinte-

ri a vozidlách Citan či Vito, a to po-

čas voľných individuálnych jázd, ale aj 

v extrémnych podmienkach polygónu 

Driving Academy. Práve tu počas šmy-

ku,  pri vyhýbacom manévri, na odtr-

hovej platni, počas pretáčavého resp. 

nedotáčavého šmyku a pod., na vlast-

nej „koži“ spoznali skutočnú povahu 

a vynikajúce vlastnosti ľahkých úžitko-

vých vozidiel.

predstavujeme

46  HVIEZDY CIEST   04/2013

Interaktívne a reálne  
„pokrstenie“ Sprintera

Priestory Slovakia Ringu patrili počas dvoch októbrových dní v rámci podujatia 
Hviezdy na Slovakiaringu II aj paralelnej akcii pre 40 pozvaných  VIP zákazníkov 

zo segmentu ľahkých úžitkových vozidiel Mercedes-Benz.  
Text: Peter Škorňa / Foto: Georgi Taskov, Peter Škorňa

Sprinter na drive academy.indd 46Sprinter na drive academy.indd   46 6. 12. 2013 16:07:496. 12. 2013   16:07:49



UVEDENIE DO ŽIVOTA
V rámci uvedenia Nového Sprinera na 

slovenský trh, ktorý je absolútnym lídrom 

v bezpečnosti, kvalite a jazdných vlastnos-

tiach vo svojom segmente, bol pozvaným 

klientom, ale aj vyše 1 300 návštevníkom 

podujatia na Slovakia Ringu predvedený 

aj z Nemecka zapožičaný „Interaktívny 

Sprinter“. Jeho vnútro – vybavené doty-

kovými obrazovkami – umožňovalo záu-

jemcom získať všetky relevantné  informá-

cie  o novom vozidle, ako je napr. sériovo 

dodávaný asistent bočného vetra, asistent 

diaľkových svetiel, asistent mŕtveho uhla, 

CPA a pod. Dvojdňová prezentácia vzbu-

dila taký záujem pozvaných VIP klientov, 

že už dnes je isté, že podobné podujatie 

bude mať svoje pokračovanie aj o rok. 
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1 Sven Engler z Mercedes-Benz Driving 
Events, Special Events & Incentives viedol 
seminár s profesionálnou ľahkosťou a nefor-
málnosťou.
2 Na Slovakia Ringu zaujal až z Nemecka 
zapožičaný „Interaktívny Sprinter“, vybavený 
napr. aj dotykovými obrazovkami
3 Prednášku o bezpečnom ukotvení 
a upevňovaní nákladu v nákladnom priestore 
vozidla si nenechal ujsť ani jeden zo 40 po-
zvaných  VIP zákazníkov zo segmentu ľahkých 
úžitkových vozidiel (LUV) Mercedes-Benz.
4 Praktická ukážka správneho uskladnenia 
a zabezpečenia tovaru pred jeho poškode-
ním a prezentácia regálového systému do 
úžitkových vozidiel.

1 2

3 4
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Vo 
fi rme používajú 

na prepravu na 

kratšie vzdiale-

nosti (do Buda-

pešti a Viedne) 

okrem vozidiel Mercedes-Benz Via-

no  aj osobné vozidlá - novú triedu 

A a B. Hlavnými prepravnými kraji-

nami ich fi rmy sú Nemecko, Švajčiar-

sko a Rakúsko, kam jazdia výhrad-

ne na osemmiestnych mercedesoch 

Viano. A čím si Jozef Hercik vysvet-

ľuje vyše štvornásobný nárast vozo-

vého parku za posledné tri roky? „Je 
to logický odraz nárastu počtu ľudí 
pracujúcich v uvedených krajinách 
a tiež aj reálny výsledok spokojnos-
ti s našimi službami. Viete, kladie-
me maximálny dôraz na bezpečnosť 
našich pasažierov. Preto tieto dlhé 
vzdialenosti absolvujeme s dvomi vo-
dičmi a na vozidlách, ktoré sú v ob-
lasti bezpečnosti so svojou výbavou 
bezpečnostných a asistenčných systé-

mov a prvkov na úplnom vrchole. Za-
robené peniaze investujeme do kúpy 
len osvedčených a kvalitných vozi-
diel. Klienti oceňujú aj to, že si potr-
píme na určitú mieru nadštandardné-
ho vybavenia a určitého luxusu. Nie 
bezúčelne - fakt, že naše služby vyu-
žíva z roka na rok väčší počet klien-
tov, potvrdzuje správnosť fi lozofi e, že 
keď klientovi poskytnete maximálne 
pohodlie a bezpečnosť, pružné a  fi -
nančne efektívne dopravné služby, 

predstavujeme
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Sedemnásť 
zastavení 
Viana
„Pred troma rokmi, keď sme sa videli, sme mali tri či štyri vany, dnes ich už 
máme sedemnásť. Presne ako v tej ruskej bondovke Sedemnásť zastavení 
jari...“ začal náš rozhovor s úsmevom Jozef Hercik, výkonný riaditeľ spoločnosti 
Jana Herciková – RAVELS z Michaloviec, prevádzkujúcej osobnú prepravu 
do krajín západnej Európy. Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa  a Ing. Ľubomír Tirpák
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ocení to svojou vernosťou,“ pozname-

náva. Zdôrazňuje, že počas prepra-

vy na vzdialené trasy je nevyhnutné, 

aby pasažieri mali vo vozidle zabez-

pečený nielen komfort, ale aj pohod-

lie. „V opačnom prípade by po vystú-
pení v cieli ich cesty boli takí zničení, 
že by sa namiesto účelu cesty ďalšie 
dva dni dávali dokopy,“ prízvukuje. 

NADŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Do Vian, ktorými vozia svojich 

klientov, dávajú montovať dvojzóno-

vú klimatizáciu. Vďaka nej si môžu 

nastaviť klimatizáciu zvlášť vodič so 

spolujazdcom vpredu  a zvlášť pasa-

žieri sediaci za nimi. Samozrejmosťou 

je aj montáž individuálneho osvetle-

nia, aby si mohol v nočných hodi-

nách nerušene čítať každý pasažier. 

„Do vozidiel montujeme aj DVD pre-
hrávače s obrazovkami a sedadlá, kto-

ré majú každé polohovateľné sede-
nie aj s polohovateľnými operadlami. 
Naši pasažieri to jednoducho musia 
mať,“ vysvetľuje nadštandardnú vý-

bavu vozidiel Jozef Hercik. Potrpia 

si aj na to, aby ich vodiči mali mini-

málnu komunikačnú znalosť nemčiny 

a aj preto pre nich organizujú jazyko-

vé kurzy. Taktiež dbajú na to, aby vo-

diči boli aj dobrými psychológmi, aby 

vedeli vyjsť so všetkými cestujúcimi, 

boli schopní riešiť prípadné nástrahy, 

pretože, ako sa hovorí: „Sto ľudí – sto 
chutí“. A ako hrdo zvýrazňuje: „Naši 
vodiči, všetci vo veku od 23 do 45 ro-
kov, sú zodpovední a skúsení profesi-
onáli, ktorí dokážu porozumieť nielen 
ľuďom vo vozidle, ale aj samotnému 
vozidlu.“ Pasažierov vozia až priamo 

pred dvere – podobne ako taxislužba, 

čo len zvyšuje komfort prepravy, keď 

ľudia nastúpia do vozidla pred svojím 

domovom a vystúpia priamo na adre-

se, kde pôsobia. Znižujú tak pasažie-

rom časovú stratu, ktorá by im vznik-

la prestupovaním a stres z problémov 

pri nosení batožiny.

SERVIS A INÉ VÝHODY
Jozef Hercik sa s manželkou pred 

rokmi rozhodli využívať na svoje pod-

nikanie mercedesy z jediného dôvo-

du - hľadali vozidlo, ktoré by bolo také 

pohodlné a komfortné, že by zvíťazilo 

v konkurenčnom boji napr. s autobuso-

vou prepravou. Polohovateľné sedadlá, 

možnosť pozerať fi lmy, samostatne na-

staviteľná zónová klimatizácia, bezpeč-

nosť a pohodlie. „Tieto požiadavky spĺ-
ňal len Mercedes-Benz. O to viac, keď 
sme sa oboznámili s celkovými náklad-
mi na životný cyklus vozidla, ponukou 
servisných služieb, bonusmi a poskyto-
vanými garanciami. To, čo sme dosta-

Zarobené peniaze 
investujeme do kúpy len 

osvedčených a kvalitných 
vozidiel. Klienti oceňujú aj to, 

že si potrpíme na určitú 
mieru nadštandardného 

vybavenia a určitého 
luxusu. 
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li od mercedesu, nám nikde inde nepo-
núkli. Naši vodiči a ani ja ako manažér 
fi rmy sa nemusím stresovať, nech sú 
naše vozidlá kdekoľvek na Sloven-
sku alebo v zahraničí. V prípade po-
treby máme o profesionálny a prompt-
ný  servis automaticky postarané,“ 

vysvetľuje výkonný riaditeľ spoločnos-

ti Ravels, ktorý len v tomto roku kúpil 

už štyri najnovšie modely Mercedes-

-Benz Viano. Dodáva, že o správnos-

ti svojho rozhodnutia sa presvedčil aj 

pri rokovaniach s obchodnými partner-

mi - najmä v Nemecku, ktorí vnímajú 

mercedesy a fi rmu, ktorá ich používa, 

úplne inak ako keby sa ich snažili zís-

kať na nízke ceny a staršie autá. Toho 

sa doposiaľ úspešne držia. A nielen 

to. Na základe doterajších niekoľko-

ročných skúseností si všetky servisné 

úkony dohodli s ich „domovským ser-
visom“, spoločnosťou Motor-Car Pre-

šov. „Aby sme nemali žiadne neočaká-
vané prestoje, v rámci svojho servisu 
nám v prešovskom Motor-Care v  skla-
de držia určitý počet vytipovaných ná-
hradných dielov, ktoré možno v prí-
pade potreby kedykoľvek promptne 

použiť. A nielen to, taktiež nám prešov-
ský autorizovaný zástupca značky Mer-
cedes-Benz zakúpil náhradne vozidlo 
Mercedes-Benz Vito, ktoré je k dispozí-
cii kedykoľvek len pre našu fi rmu v prí-
pade poruchy našich vozidiel. Toto je to, 
čo je typické len pre Mercedes-Benz. Ma-
ximálna ústretovosť a spoľahlivosť. Aj 
preto máme s nimi uzatvorenú fl otilo-
vú zmluvu, ktorá nám garantuje ďalšie 
výhody. Poviem to ešte aj inak – u nás 
máme vodiča na to, aby sa na 100 % sú-
stredil na bezpečné a bezproblémové do-
vezenie ľudí do cieľa ich cesty. My nepo-
trebujeme za volantom vozidla plného 
ľudí montéra a ani podomáckeho kuti-
la a automechanika. Na prípadné opra-
vy a kontroly vozidiel využívame výlučne 
autorizovaný servis. Platíme si všetky po-
istenia, máme potrebné licencie. 

SPOKOJNOSŤ 
A SPOĽAHLIVOSŤ

Ravelsáci zabezpečujú prepravu pre 

klientov zo Slovenska, ale aj v rám-

ci Českej republiky a Nemecka. „Naše 
služby zabezpečujeme nielen pre agen-
túry, s ktorými spolupracujeme už dlho-

dobo, ale aj pre klientov, ktorí si nás ob-
jednávajú individuálne. Všetko riešime 
tak, aby sme boli pre všetkých čo najse-
rióznejším partnerom. Z tohto dôvodu 
sme vybudovali nové, vlastné zázemie 
fi rmy, aby sme mali zabezpečený nielen 
profesionálny dispečing, promptné vy-
bavovanie objednávok, ale aj dostatok 
parkovacích miest. Znamená to, že všet-
ky zarobené fi nancie investujeme späť 
do rozvoja fi rmy a do kvalitného vozové-
ho parku,“ vysvetľuje Jozef Hercik. Väč-

šina zo sedemnástich Vian je „lízovaná“ 

cez Mercedes-Benz, pričom ich zvyčaj-

ne splácajú do dvoch-troch rokov, v rám-

ci garancie. Vozidlá po tejto dobe, keď 

majú najazdených okolo 700-tisíc km, 

maximálne však po štyroch rokoch, vy-

mieňajú za nové. Medzi Vianmi mali 

a majú aj „milionárov“. Ako na záver 

dodáva: „Máme tri až štyri vozidlá, kto-
ré majú najazdených aj milión kilomet-
rov a bol pri nich vymenený akurát mo-
tor. Dokonca, mali sme aj rekordéra, 
Viano, ktoré odjazdilo až 1 017 000 km 
s pôvodným motorom! Aj po tom, ako 
sme ho predali, jazdí podľa našich vedo-
mostí naďalej...“  

50  HVIEZDY CIEST   04/2013

predstavujeme

Za vozidlami Mercedes-Benz Viano vidieť nove, vlastné zázemie 
prepravnej fi rmy v Michalovciach, v ktorej sídli aj jej dispečing.
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Doprajte si výnimočný zážitok
• Pohon všetkých kolies 4MATIC za cenu zadného náhonu so zvýhodnením až 5 177 € s DPH
•  Zvýhodnený lízing od 10 % akontácie a bezplatné PZP na prvý rok fi nancovania 

cez Mercedes-Benz  Financial Services Slovakia s. r. o.
•  Grand Edition Viano AVANTGARDE – motor V6 s automatickou prevodovkou, PARKTRONIC s kamerou, 

informačné centrum COMAND  s DVD  meničom, 19 palcové zliatinové disky, crystal white metalíza
• Záruka 3 roky bez obmedzenia km v cene vozidla  • Servis 6 rokov alebo 160 000 km v cene vozidla
• Objednajte sa na testovaciu jazdu u vášho najbližšieho predajcu Mercedes-Benz
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AG

Kombinovaná spotreba paliva: 12,1 - 8,0 l/100 km; Emisie CO₂: 284 - 211 g/km.
Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.
Poistenie v spolupráci s UNIQA poisťovňa, a. s.

 

www.mercedes-benz.sk/viano      
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Chrám svätého Jána Krstiteľa v Kalnej Roztoke.

Drevené sakrálne 
skvosty 3. časť

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné a historické 
zákutia. Na miesta, ktoré je potrebné aspoň raz uzrieť na vlastné oči, 

miesta, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu 
kontaktu na sebe pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu, ktorá 

sa v nich skrýva už stáročia. Slovensko môže byť pyšné 
na viaceré historické cennosti medzi ktoré patrí aj drevená 

sakrálna architektúra. 
Text: Peter Škorňa / Foto: Marcel Tribus a Peter Škorňa
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P
okiaľ sa niekomu zdalo čud-

né, že sme sa doposiaľ stále 

pohybovali na severe východ-

ného Slovenska, máme preň-

ho dobrú správu. Tentoraz se-

ver opustíme a z poľského pohraničia sa 

presunieme o čosi južnejšie a zároveň aj 

východnejšie – na ukrajinské pomedzie 

a zároveň aj okraj schengenskej hrani-

ce. Do okolia Humenného a Sniny, kraja, 

kde v tiesňavách a hlbinách vihorlatských 

a bukovských lesov dávajú dobrú noc nie-

len líšky, ale aj vlky a medvede... 

PRESÍDLENCI
V tomto Bohom zabudnutom, ale o to 

malebnejšom kraji, sa nachádza  sedem 

drevených gréckokatolíckych a jeden dre-

vený pravoslávny chrám v Ruskom Poto-

ku. Všetky sú Národnou chránenou pa-

miatkou. Ďalšie tri drevené chrámy boli 

premiestnené – jeden, Chrám svätého Mi-

kuláša z Kožuchoviec, postavený v roku 

1741, sa nachádza v Košiciach a je súčas-

ťou Východoslovenského múzea. Druhý, 

Chrám sv. biskupa Mikuláša z roku 1759, 

postavený pôvodne v Malej Poľane, bol 

po roku 1929 prenesený do Jiráskových 

sadov v Hradci Královom. Posledný, tre-

tí Chrám svätého archanjela Michala 

z roku 1745, postavený pôvodne v Novej 

Sedlici, bol z najvýchodnejšie položenej 

obci na Slovensku v roku 1966 premiest-

nený do Expozície ľudovej architektúry 

a bývania v Humennom. Práve tu sme za-

čali našu cestu za chrámami východného 

obradu. Drevený kostolík, týčiaci sa v stre-

de malého skanzenu hneď za renesanč-

ným kaštieľom (v ktorom je umiestnené 

aj Vihorlatské múzeum a muzeálne zbier-

ky) a zámockým parkom, je v súčasnom 

období odborne rekonštruovaný. Každo-

pádne stojí – podobne ako aj kaštieľ za 

pozretie.

POHRANIČIE I.
Drevené kostolíky možno objavovať 

z Humenného dvoma smermi. Buď pôjde-

te južne na Michalovce, odtiaľ na Sobran-

ce, v Tibave odbočíte na Choňkovce až sa 

po hodine cesty dostanete do malej dedin-

ky Inovce. Ďalšou možnosťou je vybrať sa 

z Humenného smerom na severovýchod 

do Sniny a tu si zriadiť „hlavný stan“ výle-

tov do okolia. To sme urobili aj my.

 HVIEZDY CIEST   04/2013 53

Pravoslávny Chrám sv. archanjela Michala v Ruskom Potoku.

Chrám sv. archanjela Michala, 
v Uličškom Krivom.
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Prvým kostolíkom, ktorý sme hneď zrá-

na navštívili, bol Chrám svätého archanje-

la Michala v Inovciach. Do dedinky uču-

penej uprostred lesov v okrese Sobrance, 

z ktorej je na Ukrajinu tak blízko, že na 

ňu poriadna žena aj kameňom dohodí, 

trvá zo Sniny cesta autom necelú hodin-

ku. Drevený kostolík, situovaný hneď ved-

ľa cintorína na návrší, má výhľad na všet-

kých približne 200 v dedinke  žijúcich 

obyvateľov. A hoci je kombinácia pes-

trofarebnej jesennej melancholickej po-

hody s pietou miesta na návrší fascinujú-

ca, čas neúprosný, a tak schádzame nižšie 

– kľukatou cestou cez Beňatice, Podho-

roď a Ruský Hrabovec až do Ruskej Bys-

trej. Veľmi zachovalá drevená cerkva, kto-

rá sa tu nachádza, je zapísaná v zozname 

svetového dedičstva UNESCO. V Chrá-

me Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša, po-

stavenom už v roku 1730, sa nachádza 

aj vzácna a zrekonštruovaná ikona Ukri-

žovania na prestole. Cerkva v ruskej Bys-

trej je architektonicky od gréckokatolíc-

kych cerkví v Bodružale a v Ladomirovej 

zapísaných v UNESCO odlišná, pretože 

jej zrubové trámy nie sú z exteriéru kryté 

žiadnymi vonkajšími doskami alebo šin-

dľom. Podobne má aj strop na rozdiel od 

iných cerkví plošne uzatvorený rovnými 

doskami. Poďakujeme sa za umožnenie 

prehliadky interiéru a opäť schádzame 

na hlavnú cestu, pričom po pár kilomet-

roch smerujeme do vedľajšej doliny už 

Sninského okresu, v ktorej sa nachádzajú 

hneď dva chrámy. Prvým je Chrám svä-

tého Bazila Veľkého z polovice 18. storo-

čia v Hrabovej Roztoke. Jeho zaujímavos-

ťou je, že sa zachovala pôvodná podoba 

chrámu, ikonostasu i prestola, pochádza-

júca z čias vzniku chrámu. Pred desiatimi 

rokmi bolo z chrámu odcudzených päť 

ikon, ktoré boli síce nájdené, ale boli na-

toľko poškodené, že sú umiestnené mimo 

cerkev a budú musieť byť kompletne re-

konštruované. Cestou späť prechádzame 

popri druhej drevenej cerkvi - Chráme na-

nebovstúpenia Pána z roku 1755 v Šmi-

govci, ktorá v súčasnosti bojuje o svoju zá-

chranu a nutnú rekonštrukciu. Vďaka nej 

sa možno zbaví aj svojej oplechovanej hr-

dzavej strechy, ktorá je pozostatkom vizi-

onárskej rekonštrukcie z 50. rokov minu-

lého storočia. Dokonca viaceré existujúce 

ikony v chráme boli v minulosti premaľo-

vané svojskými kompozíciami...

poklady Slovenska
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Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša 
v Ruskej Bystrej(UNESCO).

Chrám sv.  Bazila Veľkeho v Hrabovej Roztoke.
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Cestou cez hraničnú Ubľu do Sni-

ny absolvujeme ďalšiu zastávku – v Kal-

nej Roztoke, v ktorej je drevený zrubo-

vý Chrám svätého Jána Krstiteľa z roku 

1750. Chrám je už na prvý pohľad zaují-

mavý tým, že jeho drevené steny sú zvon-

ka i vnútra omietnuté a natreté vápnom, 

aby bol chránený pred vplyvmi nepriazni-

vého počasia.

POHRANIČIE II.
Druhý deň sa zo Sniny cez Stakčín pre-

súvame do dedinky Jalová, v ktorej je na 

úpätí kopca postavený Chrám svätého 

Juraja z roku 1792. Táto cerkva bola ke-

dysi „chrámom v kožuchu“, čo znamená, 

že bola aj omietnutá a aj obielená. Žiaľ, 

aktívni farníci ju zrekonštruovali do tej 

miery, že jej celú pôvodnú drevenú kon-

štrukciu nahradili novou. Vďaka tomu 

nefi guruje v zozname národných kultúr-

nych pamiatok a vidieť to aj na prístupe 

k nej, keď z cesty musíte prejsť cez buri-

nou zarastenú bránu popri rozpadávajú-

com sa „dome hrôzy“. Popri vodnej nádr-

ži Starina cez geologickú náučnú lokalitu 

Dara sa serpentínami čoraz hlbšie vnára-

me do Národného parku Poloniny. Prvou 

zastávkou je Chrám sv. archanjela Micha-

la z roku 1700 v Topoli. V jeho tesnej blíz-

kosti je vojenský cintorín s hrobmi 240 ra-

kúskouhorských vojakov, ako aj pomník 

s bustou Alexandra Duchnoviča, rodáka 

z Topole a vedúcej osobnosti národného 

obrodenia Rusínov v 19. storočí. Po chvíli 

opäť schádzame  do doliny na hlavnú ces-

tu, aby sme za Kolbasovom odbočili opäť 

doľava, do doliny – do dediny Ruský Po-

tok, kde sa cesta aj končí. Mimochodom, 

práve tu v tichu doliny si uvedomujeme, 

že drevené kostolíky sú väčšinou vždy po-

stavené vždy mimo hlavného ťahu, v uza-

tvorených dolinách pripomínajúcich 

cievy vystupujúce zo žíl. Zrejme aj vďa-

ka tejto svojej lokalizácii sa zachovali do 

dnešných dní. V strede dediny „na konci 

sveta“ sa nachádza Chrám sv. archanjela 

Michala z roku 1740, ktorý bol pôvodne 

gréckokatolícky, avšak od roku 2000 patrí 

pravoslávnej cirkvi. Poslednou drevenou 

cerkvou je Chrám sv. archanjela Michala, 

1718 v Uličškom Krivom, dedine, nachá-

dzajúcou sa len pár kilometrov od najvý-

chodnejšej obce Slovenska – Novej Sed-

lice,  a pár desiatok metrov od Ukrajiny. 

Keďže sa pomaly stmieva a signál náš-

ho mobilného operátora nemá dostatok 

síl, aby cez kopce prešiel až do mobilu, po 

krátkej zastávke sa pre istotu popri Bes-

kydskom Panteóne vraciame naspäť. Do 

víru mesta. Do Sniny...

EPILÓG
Prekysličení, s očami unavenými od po-

zerania nádhernej scenérie Bukovských 

vrchov, sa opäť vydávame na západ. Ve-

domí si toho, že kým sme boli tu – na vý-

chod od raja, tam – na západe sa neudialo 

nič nové. Aj preto sa tešíme na to, ako sa 

hneď z jari, keď opadnú snehy, opäť vydá-

me na najvýchodnejší východ - do Novej 

Sedlice a z nej sa pešo, popri drevenej so-

che Medová baba, cez prales Stužica až na 

Kremenec, najvýchodnejší bod našej kra-

jiny, v ktorom sa stretávajú hranice troch 

štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny... 

Chrám sv. archanjela Michala z roku v Topoli.

Chrám nanebovstúpenia 
Pána v Šmigovci.
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P
osledné testovanie opierok 

hlavy a najmä aktivácie sys-

tému NECK-PRO sme oča-

kávali. Podarí sa nám zistiť, 

ako reagujú bezpečnostné 

systémy na bočný náraz a či je stredo-

vý stĺpik dostatočne odolný aj voči ná-

razu z boku idúceho vozidla plného 

vencov a chryzantém. Náš test sme to-

tiž vykonávali počas „dušičiek“ a ciest 

plných sviatočných vodičov a vodičiek. 

Našťastie, sme celé rizikové obdobie 

testovania zvládli bez akýchkoľvek po-

istných problémov. To, ako hybrid re-

aguje na rovine, ale aj na serpentínach 

ciest prvej a druhej triedy, sme zistili 

počas jazdy Podpoľaním a Slovenským 

Rudohorím, ale najmä v okolí Stariny, 

Vihrolatu a Bukovských vrchov.

DOSTATOČNÝ POTENCIÁL
Netradičná kombinácia naftového 

štvorvalca s elektromotorom, ktoré-

ho výkon 20 kW zabezpečuje dynamic-

ký a dostatočne silný vzájomný poten-

ciál, čo sa prejavilo najmä počas jazdy 

cez rovinaté a nížinne oblasti. Tu sme 

dosahovali aj pri 

pomerne vyso-

kých rýchlos-

tiach až nesku-

točne nízku 

spotrebu. Teda, 

s ohľadom na 

dosiahnutú rýchlosť 

a hmotnosť vozidla. Pri 

dodržiavaní rýchlosti a plynulej jazde 

sa priemerná spotreba pohybovala oko-

lo 5,5 litra. Pri väčšej záťaži na výkon 

hybridu stúpla spotreba až na 6,3 l/100 

km. Zadný náhon a hybridný pohon 

sa ukázali ako dostatočne dynamic-

ké, čo sa však nedalo povedať pri sna-

he vyjsť vozidlom stúpaním po nesta-

bilnom povrchu – po 

daždi mokrej „šoto-

line“ - až ku kostolí-

ku situovanému na 

kopci. Tu už Éčko 

ukázalo svoj handi-

cap oproti merce-

desáckym štvor-

kolkám. To, že 

na zadné kole-

sá bol prenášaný väčší točivý moment, 

spôsobovalo pretáčanie zadných kolies 

a pomalé kĺzanie vozidla do boku. Pri 

stúpaní po bežnej ceste, ako aj pri jaz-

de cez serpentíny si však zachovávalo 

nielen pevnú stopu, ale aj jeho riadenie 

bolo komfortné. To sa dá konštatovať 

aj o vnútornom priestore, v rámci kto-

rého sa  dá veľmi pohodlne existovať 

nielen vodičovi, ale aj ostatným členom 

posádky.  

Neskutočne 
skutočná spotreba

TEST MERCEDES-BENZ E 300 BLUETEC HYBRID

Po vozidlách jazdiacich na klasické pohonné hmoty sme sa 
tentoraz rozhodli „prevetrať“ hybridné Éčko.  A nielen to... 

Text a foto: Peter Škorňa

poklady Slovenska

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag

1.  Trasa Bratislava – Zboj
http://goo.gl/maps/McE0d

 
2.  Trasa – kostolíky v okrese Snina

http://goo.gl/maps/ff Rng
 

3.  Trasa Zboj - Bratislava
http://goo.gl/maps/NbKeW

ri 

a, 

hlosť

sásá bbolol pprerenánášašanýný vväčäčšíší tttočočočivivi ý ý ý momomomemem ntntn ,,

spspôsôsobobovovalaloo prpretetáčáčananieie zzadadnýnýýchchch kkkololieiess

AA nniieelleenn  ttoo......
j

http://goo.gl/maps/NbKeW

TRENČÍN

ŽILINA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

POPRAD

INOVEC

UBĽA

ZVOLEN LÁTKY

POLTÁR

LUČENEC

ROŽŇAVA KOŠICE

STROPKOV

SNINA ZBOJ

RIMAVSKÁ SOBOTA
NITRA

BRATISLAVA

TRNAVA

PREŠOV

HUMENNÉ
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Visa Platinum
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Najkrajšie malokarpatské vinohrady a ich skvosty 

Perla Malých  
V uplynulých častiach sme vás bližšie zoznámili so  „srdcom“ 

Malokarpatskej vinohradníckej oblasti - pezinským vinohradníckym 
rajónom. V tejto časti sa presunieme do susedného 

- nemenej známeho - modranského vinohradníckeho rajónu. 
Text: Peter Škorňa / Foto: Jakub Dvořák, Bohumil Šálek, Jakub Sukup
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 Karpát 1. časť

M
odra, malebné kráľov-

ské historické mesteč-

ko ležiace pod úpä-

tím Malých Karpát 

si na rozdiel od ne-

ďalekého Pezinka dokázala zachovať 

svoj historický a vinohradnícky charak-

ter. Jednoducho, socialistický budovateľ-

ský realizmus, developeri a ani bujnejú-

ce slovenské ranokapitalistické stavebné 

baroko, zatiaľ nedokázali zohyzdiť a zni-

čiť to, čo z nej právom robí nielen hlav-

né mesto vína, ale aj ,,Perlu Malých Kar-

pát“. A nie náhodou. Vinič hroznový sa 

v okolí Modry pestoval už od čias Rima-

nov. Prvé relevantné písomné zmienky 

o tom pochádzajú už zo 14. storočia, pri-

čom v 16. a 17. storočí Modra predajom 

vína patrila medzi najväčšie kráľovské 

mestá vtedajšieho Uhorska.

NAJPLODNEJŠIE VINOHRADY
Modranský vinohradnícky rajón, to nie 

je len samotné najväčšie vinohradnícke slo-

venské mesto Modra. Patria doňho aj oko-

lité obce Dubová, Píla, Šenkvice a Vinosa-

dy. Tunajšie vinohrady patria do najvyššej 
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kategórie B1, čo znamená, že hrozno, 

dopestované na jej území, sa môže pý-

šiť veľmi vysokou kvalitou. Vinohrady 

– aj napriek tomu, že ich je množstvo 

zanedbaných – patria svojou súčas-

nou rozlohou k najväčším na Sloven-

sku. Bolo tak tomu odjakživa. Už môj 

rodák spod Poľany, Očovan,  Stredo-

slovák a významný Európan, teológ, fi -

lológ a polyhistor – Matej Bel  v jednom 

zo svojich diel charakterizoval vinohra-

dy pod Malými Karpatmi v osemnástom 

storočí  nasledovne: ,,... bratislavské vi-

nohrady sú najväčšie, svätojurské naj-

lepšie, pezinské najkrajšie a modranské 

najúrodnejšie... „Čo však túto úrodnosť 

a vysokú kvalitu vypestovaného hroz-

na spôsobuje?

ŠPECIFIKÁ RAJÓNU
Vinohrady v okolí Modry sa nachádza-

jú na hlinitých, hlinito-piesočnatých, pie-

sočnatých až kamenistých pôdach. Práve 

pôda je tým faktorom, ktorý dodáva mod-

ranským vínam rozmanitý a jedinečný 

charakter. ,,Nachádza sa tu obrovská pale-
ta pôd, aké v chotári Pezinka, Rače, či Svä-
tého Jura vôbec nenájdete. Vinohrady ,,le-
žia“ na južných a juhovýchodných svahoch 
a plochách s ideálnou expozíciou a s ide-
álnymi klimatickými a poveternostnými 
podmienkami pre pestovanie viniča,“ – vy-

svetľuje špecifi ká modranského vinohrad-

níckeho rajónu enológ, pedagóg, chemik, 

spisovateľ, vinohradník a vinár prof. Ing. 

Fedor Malík, DrSc., a pokračuje: ,,V hor-
ných častiach chotára je skala a piesok. Ke-

dysi – v dobe ľadovej sa smerom od Červe-
ného Kameňa a Harmónie tlačili horniny 
- červené a čierne kamene na územie Mod-
ry až do Šenkvíc. Vznikol tak akýsi jazyk 
– nazývame ho hlinený modranský ja-
zyk – dlhý približne 4 km. Ten Pezinok 
nemá, a teda nemá ani možnosť voľby, kto-
rú máme my. Môžeme si totiž povedať, že 
nebudeme sadiť Veltlínske zelené na ska-
le a piesku – kde sa mu nedarí, ale aj s Ru-
landským bielym ho vysadíme nižšie - na 
ťažších, tzv. denných pôdach, kde je hlina 
a íl.“ Ako ďalej dodáva, pôda, v ktorej sú 

rozdrvené spomínané červené a čierne ka-

mene, je v tomto pásme charakteristická aj 

tým, že keď naprší, do vinohradu sa nedá 

ísť aj tri dni. A kým sa na nej darí spomína-

ným dvom odrodám, vôbec sa na nej ne-

darí ,,vlašáku“. Druhým špecifi kom mod-

ranského rajónu od pezinského je podľa 

Fedora Malíka aj skutočnosť, že sa nachá-

dza v tzv. slnečnom kotle. ,,Pre Malé Kar-
paty sú typické tri kotle – jurský, limbašský 
a modranský. V nich je od rána do veče-
ra maximálny slnečný svit a teplo, vďaka 
čomu a prebiehajúcej fotosyntéze je na ta-
komto mieste aj lepšie a sladšie hrozno. 
V limbašskom kotle sa, žiaľ, usadili vo svo-
jich vilách celebrity z Bratislavy, preto tam 
už vinohrady pomaly ani nie sú. Nako-
niec, aj samotný Limbach už nadobro stra-
til svoj vinohradnícky charakter, a stal sa 
z neho skanzen vysokých plotov, za ktorý-
mi sa pred svetom a realitou vo svojich za-
betónovaných miliónoch - pod dohľadom 
bezpečnostných kamier ukrývajú promi-
nentní Bratislavčania,“ – poznamenáva na 
margo Limbachu ironicky Fedor Malík 
a pokračuje: ,,A to je aj tretí faktor, v čom 
sú Modra a okolie iné. Sme konzervatív-
nejší. Menej dynamickí, a trendoví, ako na-
príklad Pezinok a Limbach. Je pravdou, že 
u nás – v Modre máme na námestí sedem 
,,skapatých psov“, ale na rozdiel od Lim-
bachu a Pezinka sme stredoveké kráľov-
ské, vinohradnícke a vinárske mesto, s jeho 
typickým zachovalým štýlom a charakte-
rom. Hoci, musím zase uznať, že Pezinča-
nia sa o svoje vinohrady starajú poctivej-
šie, než my tu - v modranskom chotári, kde 
ich máme zanedbaných približne 400 ha! 
Za vinu to dávam aj tomu, že 40 rokov ko-
munistickej svojvôle zničili najmä v tom-
to regióne po generácie budované etické 
a morálne hodnoty, rodinné vzťahy a tiež 
aj vzťah k viniciam a k pestovaniu viniča. 
Síce dnes niektorí komunisti vykrikujú, 
že za nich bolo na Slovensku 30 000 ha 
viníc, akurát zabúdajú na jedno - že tých 
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30 000 ha viníc ukrad-
li. Ľudí, ktorí ich 
vlastnili a z generácie 
na generáciu ich ob-
rábali, nasilu nahnali 
do lágrov, do väzení, 
zdecimovali ich mys-
lenie, a tak zdefrau-
dovali životy dvoch 
generácií. Aj pre-
to vzťah mnohých, 
ktorí sa opäť do-
stali k pôde a k vi-
nohradom, nie 
je a nebude ide-
álny. Môj otec 
mi povedal, že 
zmena mysle-
nia ľudí na Slo-
vensku bude 
trvať minimál-
ne toľko, koľko 
tu trval komu-
nizmus. Máme 
sa teda na čo te-
šiť. Minimálne 
ešte 15 rokov 
potrvá, kým 
sa ľudia v tej-
to krajine vrá-
tia k normál-
nemu mysleniu 

a hodnotám. Mini-
málne...“  

TYPICKÉ ODRODY 
Fedor Malík, podobne ako v minulých 

dieloch seriálu aj Milan Pavelka v Pezinku 

či Alojz Masaryk v Skalici, uznávajú poc-

tivých vinohradníkov a vinárov. Takých, 

ktorí vedia, akú bude mať to-ktoré víno 

chuť, farbu a ,,charakter“, pretože hroz-

no, z ktorého ho vyrábajú, si aj sami tvr-

dou drinou dopestujú. V okolí Modry je 

takýchto vinohradníckych a vinárskych – 

často rodinných fi riem niekoľko. Niekto-

ré vznikli ,,na zelenej lúke“ a vinohradníc-

ku tradíciu ako aj vinársku značku úspešne 

budujú len pár rokov. Mnohé, naopak, 

vznikli na starých základoch generácia-

mi obrábaných vinohradov a poctivých vi-

nárstiev, ktoré ich rodinným predkom zo-

štátnili a zlikvidovali v minulom režime. 

Každopádne, pestovaniu viniča a poctivé-

mu malokarpatskému vinárstvu sa v okolí 

Modry darí. A čoraz viac sa darí aj širokej 

škále jednotlivých odrôd viniča a dorobe-

ných vín, špecifi ckých pre túto oblasť. Či 

už ide o Veltlínske zelené, Rulandské biele, 

Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Muškát Ot-

tonel, alebo o Tramín červený, Svätovavri-

necké a Peseckú Leánku. 

Prečo sa nedarí už kedysi typickej Mod-
ranskej Leánke a aký má pohľad na pesto-
vanie hrozna a výrobu vína ďalší uznávaný 
a úspešný vinohradník a vinár - Ladislav 
Šebo zo Šenkvíc, ako aj to, kto sú ďal-
ší úspešní vinári z tohto kraja sa dozviete 
v nasledujúcom čísle... 

30 000 ha viníc
li. Ľudí, ktorí 
vlastnili a z ge
na generáciu i
rábali, nasilu n
do lágrov, do v
zdecimovali ic
lenie, a tak zd
dovali životy 
generácií. Aj
to vzťah mn
ktorí sa op
stali k pôd
nohradom
je a nebu
álny. Mô
mi pove
zmena 
nia ľud
vensku
trvať m
ne toľk
tu trval
nizmus
sa teda 
šiť. Min
ešte 15 
potrvá, 
sa ľudia
to krajin
tia k no
nemu m

a hodnotám
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Raz darmo, už dávno platí, že nástup 

zimy nie je len teplá baranica a kožuch  

z norky, vlka či polárnej líšky. Pre chví-

le, keď snehu takmer niet a január či feb-

ruár sa skôr podobajú na jar než na pravú 

treskúcu zimu, ponúka značka Mercedes-

-Benz jedinečnú trendovú dámsku kolek-

ciu. Tá sa skladá zo vzdušných, moder-

ných, dizajnovo vzrušujúcich, luxusne 

a vysokokvalitne vyhotovených outfi tov 

a doplnkov šitých „na mieru“ nielen vyso-

kým nárokom na eleganciu, luxus a kvali-

tu, ale aj nástrahám nevyspytateľného po-

časia. Nakoniec, posúďte sami a verte, že 

viacerým z nich neodoláte...
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DÁMSKY
DÁŽDNIK   
B66950489 

23,07 € S DPH

KABELKA  
B66950989 

463,52 € S DPH

DÁMSKA BUNDA XS  XL  
B66955178 

S TEPLOU PODŠÍVKOU: 

THERMORE ECODOWN®

173,84 € S DPH

D
D
B

2

Globálne klimatické zmeny v posledných rokoch zasiahli nielen do našich 
životov, ale aj do výberu toho, čo vo svojich šatníkoch na to-ktoré ročné obdobie 
máme pripravené.   Text: - bar - / Foto: DAIMLER AG

DÁMSKE HODINKY 
FUNKY ELEGANCE 

B66955171

231,82 € S DPH

ŠATKA 
B66955169

115,85 € S DPH
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Retro sa vracia. Či skôr sa už vrátilo a spo-

lu s hipstermániou zažíva svojich nových 

15 minút slávy. Pre ľudí, ktorí sa nenecháva-

jú tak ľahko zlákať trendom, ale prirodzene 

si k nemu nájdu cestu a osvoja si ho, je ako 

stvorený rad gramofónových dokovacích sta-

níc od Restoration Hardware, ktoré sú vyba-

vené na mieru vytvorenými slotmi pre pri-

pojenie telefónov iPhone a tabletov iPad, 

pričom pre každý nich je určený samostatný 

gramofónový dok. Zariadenie na zosilnenie 

zvuku nevyužíva žiadnu elektrinu, iba rela-

tívne jednoduchú fyziku dynamiky zvuku. 

Zosilnenie zvuku je až päťnásobné. 

Gramofóny 
pre Apple 
zariadenia

Spolupráca spoločností LG Electronics a Google priniesla novinku - smartfón 

Nexus 5 s celkom novým operačným systémom Android KitKat. Nový ope-

račný systém Android KitKat môže spoľahlivo fungovať vďaka výkonné-

mu čipsetu so 4-jadrovým 2,3 GHz procesorom a 2 GB pamäti RAM. 

Päťpalcový displej pracuje s rozlíšením Full HD a jemnosťou až 445 

ppi. Tieto parametre zabezpečujú úžasne detailný obraz na relatív-

ne veľkej ploche, technológia IPS+ je zárukou skvelej kvality fa-

rieb, výbornej čitateľnosti a skutočnej hlbokej čiernej. Každá 

z dvojice kamier dokáže zaznamenávať Full HD video so ste-

reo zvukom. Predná zhotovuje 1,3-megapixelové fotografi e, 

zadná 8-megapixelové s asistenciou zaostrovania, blesku, 

detekcie objektov a funkciami HDR, Geo-tagging a op-

tickej stabilizácie.

Nový Nexus od Google 
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Ikonický 
reproduktor

Spoločnosť Qualcomm, prichádza s vlastnými inteligent-

nými hodinkami Toq, ktoré pracujú s vlastným systémom, 

fungujú samostatne alebo v spojení so smartfónmi, oslovu-

jú elegantným vzhľadom a špičkovým displejom. Dotyko-

vý displej je založený na pokrokovej technológii Mirasol, 

ktorá je lídrom v oblasti exteriérovej čitateľnosti a pozoro-

vacích uhlov. Hodinky ponúkajú možnosť zobrazenia no-

tifi kácií z pripojeného smartfónu, zobrazenie aktuálneho 

počasia, rozšírené funkcie pohybového senzora, ovládanie 

prehrávača hudby, kalendár, zobrazenie správ a iné funk-

cie známe z konkurenčných inteligentných hodín. Súčasťou 

balenia hodiniek sú aj Bluetooth headsety na telefonovanie.

Inteligentné hodinky 
Qualcomm Toq

Text: Erik Striž / Foto: harman/kardon, Restoration Hardware, Google, Qualcomm

Ikonický reproduktor Onyx je výstižným 

reprezentantom vízie, že špičková hudba 

s plným frekvenčným spektrom patrí úpl-

ne všade. Reproduktory sú vybavené nie-

len prvotriednymi komponentmi a tech-

nickými vlastnosťami, ktoré ho radia do 

vyššieho hi-end segmentu, ale aj jedineč-

ným dizajnom. Okrúhly rám z masívne-

ho hliníka slúži ako stojan a držiak zároveň. 

Povrch okrúhleho reproduktora tvorí vkus-

ná kombinácia kože, detailne perforovaného 

krytu a pevnej obruče s matným plastom. Sú-

časťou výbavy je podpora pre siete Bluetooth, Wi-

-Fi DLNA a AirPlay, navyše nemá žiadne mechanic-

ké tlačidlá.
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„Ostrieľaná“ 
diplomatka 

Hoci má len 28 rokov, podarilo sa jej presadiť nielen 
na športovom, ale aj diplomatickom poli. Napriek svojmu ženskému šarmu 

si renomé a rešpekt získava talentom, inteligenciou a cieľavedomosťou. 
A tiež svojím maximalizmom. Jednoducho – je nielen prémiovou 

značkou, ale aj synonymom úspechu. Danka Barteková. 
Text: Zuzana Ježíková, Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek, Amar Jang Singh

N
ie je to tak dávno, čo 
ste uviedli, že ženám 
zbrane svedčia. Mys-
leli ste pritom na vašu 
pušku. Nesvedčia že-

nám viac ženskejšie zbrane? 
Ja využívam oboje a myslím, že 

sa s oboma celkom slušne triafam 

(smiech). Verím však, že najúčinnejšou 

zbraňou je ženský úsmev, prirodzenosť 

a inteligencia.

Ženy - podobne ako je to pri re-
álnych zbraniach - používajú pri 
„streľbe na vysokú“ rôzne kalibre...

To je síce pravda, ale nie vždy pla-

tí, že čím je kaliber väčší a ťažší, tým 

je aj cieľ skôr zasiahnutý. Je na každej 

z nás, ako so ženskými zbraňami nalo-

ží, ale z mojich skúseností vyhráva pri-

rodzenosť pred zázrakmi plastickej chi-

rurgie... 

Úspechy nedosahujete len v špor-
te, ale aj na poli športovej diploma-
cie. Zohrala aj tu svoju úlohu kom-
binácia vašich zbraní – ženskej a tej 
streleckej?

Určite (úsmev). Na štyri posty nás 

kandidovalo 21 kandidátov. Aj preto 

som presvedčená, že svoje tu zohral aj 

môj úsmev a bezprostrednosť, ktorú zo 

mňa hlasujúci cítili.

Napriek tomu, že ste ešte mladá, 
uvažovali ste už nad tým, dokedy 
budete robiť vrcholovú športovú 
streľbu?

Na toto vám nedám presnú odpo-

veď. Strieľať chcem dovtedy, pokiaľ 

ma to bude napĺňať, baviť a budem do-

sahovať slušné výsledky. Je pravdou, 

že momentálne žijem dva životy - je-

den strelecký a druhý spojený s prá-

cou v rámci MOV. Prioritnejším je 

pre mňa športová streľba. To však ne-

znamená, že o pár mesiacov, s pribú-

dajúcimi povinnosťami, sa ten pomer 

nezmení. Každopádne, aj keď je to ne-

smierne náročné, zatiaľ som dokázala 

zladiť tak svoje tréningy a súťaže, ako 

aj školu a prácu pre MOV a urobím 

maximum pre to, aby som v Riu de Ja-

niero aj ako reprezentantka Slovenska 

a aj ako členka MOV súťažila o ďalší 

olympijský kov.

Môžete - z pohľadu vášho členstva 
v rámci MOV – ovplyvňovať aj špor-
tové dianie na Slovensku?

Myslím si, že áno. Tým, že som člen-

kou MOV, mám za sebou silnú a reš-

pektovanú organizáciu, čo je veľkou 

výhodou aj v rámci našej športovej dip-

lomacie. Napríklad aj teraz som rieši-

la s ministrom vnútra pánom Kaliňá-

kom  problémy športovcov patriacich 

pod jeho rezort, a tiež to, akým spôso-

bom by sa dalo lepšie aj na verejnos-

ti prezentovať Stredisko štátnej športo-

vej reprezentácie v rámci Ministerstva 

vnútra SR... 

Momentálne už dlhodobejšie jazdí-
te na najnovšom modeli mercede-
su triedy B 180 CDI. Ide o vaše prvé 
vozidlo?

Mojím prvým vozidlom bol VW 

Golf. Pri rozhodovaní sa, aké bude 

moje ďalšie, padla voľba na nový Mer-

cedes-Benz triedy B s dieselovým mo-

torom.

Takže môžete porovnávať...
Svojho golfíka som milovala. Nako-

niec, bol môj prvý. A na to sa nikdy ne-

zabúda. Mercedes, na ktorom jazdím, 

to je niečo úplne iné. Už len ten  kom-

fort! Sedadlá a volant si dokážete na-

staviť do absolútne pohodlnej polohy. 

Má automat, navigáciu a hlavne - veľký 

kufor. To bola jedna z mojich podmie-

nok – nové auto musí mať veľký kufor. 
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Danka Barteková
Pochádza z poľovníckej rodiny. Má o 3 mi-

núty staršiu sestru dvojičku Lenku, ktorá 

sa taktiež venuje streľbe. Danka je úspeš-

ná slovenská reprezentantka, držiteľ-

ka viacerých medailí z majstrovstiev sve-

ta a Európy, držiteľka svetového rekordu 

v športovej brokovej streleckej disciplíne 

skeet, je bronzovou olympijskou medai-

listkou z Londýna (2012). Bola ambasádor-

kou slovenskej výpravy na premiérových 

olympijských hrách mládeže 2010 v Sin-

gapure. Absolvovala Univerzitu Mateja 

Bela v Banskej Bystrici - Fakultu politických 

vied a medzinárodných vzťahov. Od júla 

tohto roku je prvou slovenskou zvolenou 

- doposiaľ najmladšou (a aj najkrajšou) - 

členkou Medzinárodného olympijského 

výboru za komisiu športovcov. Bola tiež 

vymenovaná do päťčlennej koordinač-

nej komisie MOV pre olympijské hry mlá-

deže (YOG) 2018, ktorých dejiskom bude 

Buenos Aires. 
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Nový mercedes Áčko je síce veľmi 

nádherné a moderné auto, ale doň by 

som si pušku a dva-tri kufre nezbali-

la. Aj preto mi „pasuje“ Béčko, ktoré-

ho výkon v porovnaní s malou spotre-

bou je veľmi dobrý. Dokonca aj vtedy, 

keď sme sa v ňom viezli na juh Európy 

traja dospelí ľudia s batožinou. 

Ženy si vozidlá vyberajú skôr 
podľa farby, tvaru, prvého 

dojmu. Vy mi začnete na-
miesto toho hovoriť o pali-
ve, spotrebe a automate. 
Prečo?

Samozrejme, že to, ako vo-

zidlo vyzerá, je aj pre mňa 

veľmi dôležité a kľúčové 

(úsmev).  Viete, auto - to ako 

vyzerá a akú má farbu - je 

pre mňa len nadstavba. Roz-

hodujúce je, aby - keď si doň 

sadnem - som ja rozumela 

jemu a ono mne. Aby sme 

si „sadli“ a spoločne spravi-

li bez nehody a problémov nie-

koľko desiatok tisíc km. O to viac 

ma potešilo, keď mi ho pán riadi-

teľ Zauko v Motor-Car Nové Zám-

ky nakoniec ukázal a ja som s údi-

vom zistila, že má bronzovú farbu 

– presne takú, akú som ja získala 

medailu na olympiáde v Londý-

ne. Teda, viete, ja viem, že ofi ci-

álne je to hnedá, ale pre mňa je 

bronzová... 

Môžete byť pokojná, ja to vi-
dím tiež bronzovo. A propos, 

čochvíľa bude olympiáda v Riu de 
Janiero. Neplánujete po nej zme-
niť farbu auta za striebornú či ešte 
lepšie – za zlatú?

Nepredbiehajme. To, čo bude po 

olympiáde v Riu de Janiero, sa ešte 

uvidí. V prvom rade sa na ňu chcem 

kvalifi kovať a to ostatné, to sa uvidí. 

Každopádne, urobím pre to, aby som 

uspela, maximum. Nikdy nič nerobím 

na „pol plynu“, či to je škola, osobný 

život alebo šport. A týka sa to aj auta. 

Uvidíme, ako dopadne pre mňa Rio, 

ale ak sa budem chcieť odmeniť, pokoj-

ne zmením farbu auta na „víťaznejšiu“. 

Pokiaľ sa podarí nadvihnúť vašu 
doterajšiu olympijskú latku ešte 
vyššie, tak by sa aj patrilo Béčko 
vymeniť za nejakú vyššiu triedu...

Veľmi komfortná a aj bezpečná sa 

mi zdá trieda GLK. Už len tým, že 

je vyššia, má pohon všetkých štyroch 

kolies a má aj dosť veľký vnútorný 

priestor. Ja trávim v aute pomerne veľa 

času, až sa mi zdá, že v ňom sedím pol 

života. Či už na cestách po Slovensku, 

ale aj do zahraničia, kam chodievam 

na preteky, sústredenie, alebo len tak. 

Komfortné a bezpečné vozidlo je teda 

pre mňa nevyhnutnosť. 

Spomenuli ste Róberta Zauka. On 
je riaditeľom v Nových Zámkoch 
a vy predsa len bývate v Trnave...

To áno, ale  keďže je môj priateľ tréne-

rom kajakárov – Juraja Tara a Erika Vl-

čeka v Komárne, a pán Zauko je bývalý 

kajakár a veľký priaznivec športu, k ponu-

ke jazdiť na mercedese som sa dostala cez 

neho. Neľutujem. Prístup jeho, ale aj jeho 

kolegov v Nových Zámkoch je veľmi ko-

rektný a seriózny. Aj preto keď treba, tak 

využívam aj ich servis. 

Na čo strieľa Danka Barteková najradšej a čo všetko pre šport obetovala? Kedy sa bude 
v skeete a tripe strieľať na živé holuby a bude z nej nová prezidentka Slovenského 
olympijského výboru? Odpovede na tieto a ďalšie zaujímavé otázky sa dočítate 

v neskrátenej verzii rozhovoru na  

www.estar.sk
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Celý neskrátený text
na www.eSTAR.sk
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spektrum

Hamburský závod Mercedes-Benz získal prestíž-

ne ocenenia Automotive Division Award SPE  Cen-

tral Europe.  Za predný nosník pre kompaktné autá 

Mercedes-Benz získal prvé miesto a druhé ocenenie 

„Grand Innovation Award“, získal za celkové víťaz-

stvo na základe vynikajúcej inovácie a za získanie naj-

väčšieho množstva bodov vo všetkých kategóriách. 

Priekopnícky výrobný postup kompozitných dielov 

z polyméru a kovu prinášajú nielen ďalšie vynikajúce 

inovácie do sériovej výroby, ale aj výrazne prispievajú 

k zníženiu hmotnosti vozidla ako takého.  

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Ocenenia pre Mercedes-Benz

Mercedes-Benz má ako prvá automobilo-

vá značka na svete svoje vlastné internetové 

rádio. Nepretržité, 24-hodinové vysielanie 

v anglickom jazyku má svoj pevný program 

a aj redakčný obsah. Program rádia mož-

no prijímať pomocou aplikácie pre table-

ty a mobilné koncové zariadenia, domácich 

a cestovných internetových prehrávačov, 

ale aj pomocou najnovšej generácie systé-

mu COMAND Online priamo vo vozidle.  

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Nová trieda CLA vďaka bezchybne zvládnutým ná-

ročným bariérovým testom Euro NCAP (New Car 

Assessment Programme) získala najvyššie možné 

ohodnotenie - päť hviezdičiek, a to za bezpečnosť ces-

tujúcich, ochranu chodcov a asistenčné systémy. Po-

dobný výsledok získali pred ňou kompakty triedy 

A a B. Okrem toho si trieda CLA odniesla tri ceny 

„Euro NCAP Advanced“ za bezpečnostné inovácie. 

Prvú získala za COLLISION PREVENTION ASSIST 

druhej generácie, druhú za ATTENTION ASSIST 

a tretiu za  systém PRE-SAFE (dodávaný do vozidla 

na želanie). Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Digitálne Rádio 
Mercedes-Benz

Päťhviezdičková trieda CLA
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N
iektorí ľudia sú outdoorové 

typy, ideálne pre hrádzu, 

korčule, tenisky, verejný 

park – za každého počasia. 

Väčšina z nás však dážď, 

sneh, vietor a pod. nemusí. Aj preto často 

nasleduje prerušenie tréningu, neúspech. 

Prípadne otázka, aké fi tnescentrum je to 

pravé? Mgr. Martin Roháček z Espria He-

alth Clubu v bratislavskom Apollo Busi-

ness Centre jednoznačne odporúča dobré 

klubové fi tko...

Viacerí vaši potenciálni klienti argu-
mentujú, že ak nebudú chodievať pra-

videlne, neoplatí sa im platiť  klubové 
členské rok dopredu…

Je to o tom, či človek má reálny záu-

jem zmeniť svoj životný štýl, alebo o tom 

len uvažuje, „nahlodávaný červom po-

kušenia“ nevytrvať. Podľa mňa ide len 

o jednu z výhovoriek, ktorá aj tak sme-

ruje k tomu, že cvičiť tak či tak nebude. 

A je úplne jedno, v akom fi tku, on zo-

stane len pri chcení.  Z tohto dôvodu by 

som radšej volil klubové členstvo. Vďa-

ka nemu nebude mať dôvod na únik 

a cvičenie sa stane jeho životným štýlom. 

Klubové členstvo ho motivuje a nepria-

mo núti využívať to, za čo si zaplatil. Bez 

zbytočného špekulovania. 

Čo v prípade, ak klient odíde na dovo-
lenku alebo je chorý?

V rámci klubu nie je problém dohodnúť 

sa na prerušení, a teda aj predĺžení členské-

ho obdobia.

V tejto súvislosti ma zaujíma, čo všet-
ko sa pod pojmom klubové členstvo 
ukrýva?

Každé dobré klubové fi tko má niekoľko 

typov členstva, ale zas nie veľmi veľa, lebo 

potom to klientov zvádza špekulovať, ale-

bo ich to mýli. V našom klube ponúkame 

Často, najmä začiatkom roka či pri životných jubileách počúvame, 
ako sa ten-ktorý človek sťažuje, že má veľký zadok, veľké brucho 
či ovisnuté ramená. Predsavzatie je vždy podobné. Musím 
už konečne začať cvičiť. Vzápätí sa objaví dilema: kde?  
Text: Tünde Pričinská / Foto: ESPRIA Health Club

Kam mám chodiť cvičiť? 
Určite do dobrého klubu!
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2 typy členstiev, viazané na dĺžku 6 a 12 

mesiacov a 2 typy na denné časy - celoden-

ný a tzv. off-peak medzi 8.00 a 15.00 hod.  

Líšia sa medzi sebou cenou a mierne aj ob-

sahom, ale v zásade vždy je v balíku all in-

clusive ponuka služieb (posilňovňa, cardio 

zóna, skupinové cvičenia a aj časť wellness 

služieb). A tiež ako klubové fi tko ponúka-

me bonus v podobe sauny, špeciálnych 

skupinových cvičení a cenovom zvýhod-

není v bare, pri masážach 

a pod. 

Ako vyzerá konkrétna 
starostlivosť zo strany 
klubu? 

Na každom z našich úse-

kov máme kvalifi kovaných 

a skúsených profesionálov 

- kvalifi kovaných trénerov, 

masérov, výživových porad-

cov, obchodníkov a recepč-

né. Tí sa venujú klientom 

a každý tak vie, na koho sa 

môže so svojím problémom obrátiť. Prefe-

rujeme spoluprácu klienta s osobným tré-

nerom. Pri úvodnom stretnutí predstaví 

klient svoje požiadavky a ciele. Nasledu-

je osobná, zdravotná a športová anamné-

za - vstupný pohovor, na základe ktorého 

odborník zisťuje zdravotný stav a športo-

vé skúsenosti klienta. Sme jediné fi tnescen-

trum, ktoré má aj výživové poradenstvo 

ponúkajúce služby vypracovania jedálne-

ho lístka na mieru – aj na základe odha-

lenia potravinovej intolerancie. Až na zá-

klade komplexných informácií pripraví 

osobný tréner celý proces cvičenia, priamo 

na mieru klienta sa zostaví výživový plán 

a dohodnú sa prvé termíny tréningov. Kaž-

dý štvrtý tréning nasleduje diagnostika na 

špeciálnej váhe, ktorá ukáže, ako sa efektív-

ne zbavujeme tukov a budu-

jeme svaly. 

Takáto maximálna sta-
rostlivosť je zrejme aj fi -
nančne náročnejšia…

Klient sa s trénerom môže 

stretávať na tréningu aj raz 

týždenne, prípade raz za 

dva týždne, keď tréning slú-

ži ako kontrola techniky cvi-

čenia, motivácia, prípadne 

zmena tréningu. Aj pri ta-

kejto spolupráci s osobným 

trénerom môžu klienti dosiahnuť výbor-

né výsledky. Istotne lepšie, než keby cviči-

li úplne sami.

Musí sa v klubovom fi tku len cvičiť?
Určite nie (úsmev). Klient sa stáva čle-

nom komunity, ktorá de facto ten klub 

sama vytvára. Členovia majú podobné 

problémy, starosti, ciele, navzájom sa po-

znajú, motivujú, súťažia medzi sebou. Člen 

klubu príde, kedy chce a na ako dlho chce - 

nik mu nemeria čas v saune či na strojoch.  

Nehovoriac o tom, že dobrý člen sa zasta-

ví vo fi tku poobede na kávu aj vtedy, ak 

nechce cvičiť, ale príde sa pozrieť len tak – 

na svojich priateľov. Práve toto je pridaná 

hodnota, ktorú inde len tak nenájdete.

Väčšina vrcholových manažérov na 
cvičenie veľa času nemá…

ESPRIA Health Club poskytuje aj krát-

ke skupinové cvičenia v dĺžke trvania 25 

minút v čase obeda. Stačí teda, pokiaľ si 

takýto zaneprázdnený človek k nám cez 

obed odskočí, efektívne si zacvičí a potom 

si dá niekde obed. Pripravujeme projekt, 

keď budú môcť ľudia prísť na zdravý obed 

priamo k nám a zároveň si aj zacvičiť. Ne-

treba zabúdať ani na B2B rozmer, ktorý je 

viditeľný v dobrých kluboch. Väčšina na-

šich klientov sú manažéri a biznismeni, 

často obchodujúci aj medzi sebou. Aj preto 

si mítingy alebo len neformálne stretnutia 

dohadujú v klube pred, po a dokonca i po-

čas cvičení. Je to super, lebo takto sú efek-

tívni a aj výkonní. 
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T
o, čo je pre muža auto, je 

pre ženu šperk. On doká-

že o vysnívanom modeli vo-

zidla rozprávať celé hodiny, 

do detailov opíše každučký 

jeho kúsok, a pritom v ňom ešte ani nese-

del. Ona zas farbisto vylíči všetky odlesky 

kameňov, ktorými je zdobený jej vytúže-

ný klenot, predstavuje si šaty, ktoré ním 

skrášli, ba v mysli už vedie aj fi ktívne dia-

lógy s dámami, ktoré závistlivo hľadia na 

jej šperk... 

Áno, milí páni, tak ako máte vy jas-

no v tom, akú značku, výbavu, farbu, 

model, či motor bude mať váš štvor-

kolesový tátoš, aj žena je – pokiaľ ide 

o parametre vysnívaného šperku – na-

slovovzatá odborníčka. Ale poďme pek-

ne po poriadku. 

ZNAČKA
Väčšina mužov má svoju srdcovú znač-

ku auta, na ktorú nedá dopustiť. A má na 

to rôzne dôvody: už ako chlapec o tej znač-

ke sníval, jazdí na nej jeho fi lmový idol či 

obľúbený spevák, chce ňou demonštrovať 

svoje postavenie... Ale aj žena si spomedzi 

množstva klenotníctiev nájde také, ktoré 

ponúka šperky najviac vystihujúce jej osob-

nosť, vkus, vnútorný svet a estetické cítenie. 

MODEL 
Muž si model vozidla vyberá zvyčajne 

podľa svojej povahy. Dynamický športo-

vé, praktický kombi, dobrodruh terénne, 

švihák kabriolet... Žena si model šperku 

– či už je to prsteň, náhrdelník alebo ná-

ramok vyberá nielen podľa tvaru šije, prs-

tov a zápästia, ale aj podľa najnovších 

módnych trendov. Lebo pravda je taká, 

že aj šperky podliehajú móde a každý rok 

prichádzajú nové a nové kolekcie. 

VÝBAVA
Aj pri tomto parametri nájdeme po-

dobnosť medzi mužským a ženským 

svetom. Rovnako ako si majiteľ nové-

ho vozidla dopraje okrem štandardnej 

výbavy aj nejaké vychytávky, i moder-

ná žena sa ozdobí šperkom, ktorý odrá-

ža jej individualitu a jedinečnosť. Veď si 

Auto a šperk sú 
ako muž a žena

Hovorí sa, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Ale je to naozaj tak? 
Skutočne je pohľad mužov a žien diametrálne odlišný? Možno stačí, 

ak sa na veci pozrieme inou optikou...
Text a foto: A BRILIANT

1
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môže vyberať zo širokej škály drahých 

kameňov, diamantov, perál, ružového, 

žltého či bieleho zlata... Má nekonečne 

veľa možností. Dokonca si môže šperk 

aj sama navrhnúť. Špičkoví dizajné-

ri potom prenesú jej predstavu do skíc 

a nákresov a zruční klenotníci pretavia 

do hotového produktu.

FARBA
Muži sú pri výbere farebnosti auta 

pomerne konzervatívni – sólo majú naj-

mä čierna, sivá/strieborná alebo bie-

la. Naopak, ženu na prvý pohľad upúta 

najmä farebnosť, tobôž ak ide o fareb-

né polodrahokamy. Okrem toho, že si 

ich vyberá podľa oblečenia či podľa far-

by svojej pokožky, vlasov a očí, podve-

dome verí aj na liečivé účinky kryšta-

lických minerálov. Každý totiž vie, že 

červený rubín dodáva energiu, podnie-

ti lásku a vášeň, že zelený smaragd pre-

dlžuje život, ruženín prináša pokoj a po-

rozumenie... 

MOTOR
Búšenie srdca, tlak v ušiach, stiahnutý 

žalúdok, hrča v krku... To sú pocity, kto-

ré prežíva majiteľ nového auta pri každej 

jazde vo svojom miláčikovi, keď zošliap-

ne plynový pedál až na podlahu a zrýchli 

z nuly na 100 za pár sekúnd. Ale pozor, 

podobné emócie sa odohrávajú aj v tele 

ženy, keď roztrasenými prstami rozba-

ľuje úhľadne zabalenú škatuľku a zra-

zu v nej objaví nádherný šperk. Práve 

ten, o ktorom tak dlho snívala. Ten, kto-

rý tajne obzerala vo výklade klenotníctva 

a toľkokrát si ho predstavovala na sebe... 

A zrazu ho drží v rukách. Nádhera. 

Tak ako, páni, ešte stále ste presved-

čení o tom, že ten váš svet je od žen-

ského na míle vzdialený? Tak ho skús-

te ešte trocha priblížiť. Ukážte svojej 

nežnejšej polovičke, že rozumiete reči 

obyvateliek planéty Venuša a prekvap-

te ju na Vianoce šperkom. S jeho vý-

berom si nemusíte robiť starosti, zaují-

mavú ponuku individuálnych šperkov 

i aktuálne klenoty vyrobené pod-

ľa svetových trendov v oblasti klenot-

níckej módy nájdete v ktoromkoľvek 

z ôsmich klenotníctiev BRILIANT na 

Slovensku. A uvidíte, akú radosť prine-

sú tieto šperky aj vám. Najmä vo chví-

li, keď si šťastím žiariaca manželka, 

partnerka či priateľka ozdobená nád-

herným šperkom bude nasadať do váš-

ho nového vysnívaného auta... 

1 Náramok 
zo žltého 
zlata s ametystmi, 
turmalínmi, gra-
nátmi, peridotmi, 
topásmi a citrínmi, 
Klenotníctva BRILI-
ANT

2 Prsteň zo žltého 
zlata s diamantmi, 
topásmi, ame-
tystmi, peridotmi, 
citrínmi a ružo-
vými turmalínmi, 
Klenotníctva 
BRILIANT

3 Prsteň zo žltého 
zlata s diamantmi, 
ružovým turmalí-
nom a peridotom, 
Klenotníctva 
BRILIANT

4 Prsteň s exklu-
zívnou patentova-
nou povrchovou 
úpravou s dia-
mantmi a rubínmi, 
Klenotníctva 
BRILIANT

5 Prsteň z bieleho 
zlata s diamantmi, 
praziolitmi, peri-
dotmi, turmalínmi, 
citrínmi, apatitom, 
topásom, akvama-
rínom a granátom, 
Klenotníctva 
BRILIANT
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M
ôj plán bol jasný ako 

ranné zore: hneď po 

práci vezmem svoj 

smart na výlet. Bez 

stresu. Bez náhlenia. 

Len tak – ležérnym a pokojným tem-

pom si to nasmerujem z nášho hlavné-

ho veľkomesta až ďaleko do hôr do Ru-

žomberka. Môj plán nemal najmenšiu 

chybu. Bol nepriestrelný a naplánovaný 

do toho najmenšieho detailu. Dokonca 

som vedel aj to, kedy prídem: „O šies-

tej, nanajvýš o siedmej som tam ako na 

koni,“ ubezpečoval som sa v duchu.

TO URČITE... 
Keď pred ôsmou večer konečne „za-

borím svoje ostrohy“ do podbehov 

a v spoločnosti ďalšieho smartu vyrá-

žam z Bratislavy, netuším, že nepotr-

vá dlho a aj so sprievodným smartom 

sa do „mesta mieru“ predsa len ešte raz 

vrátim. Dokonca až za Dunaj, do ma-

lebnej Petržalky. Zistilo sa totiž, že ten 

druhý smart crossblade, kultový výtvor 

uletených dizajnérov, vyrazil až nepri-

merane „odľahčený“. Bez techničáku. 

A hoci sa hovorí, že do tretice všetko 

dobré, v našom prípade to bolo o jeden 

pokus menej. Druhý pokus o útek z krá-

savice na Dunaji prebehol až prekvapu-

júco bez problémov, vďaka čomu sme 

sa po vyše dvoch hodinách konečne do-

stali z pomerne monotónne plynúcej 

cesty až k jej adrenalínovejšej časti. Ča-

kal na nás kľukatý výstup na Donova-

ly. Naše malé smarty sa nebojácne ako 

nabrúsená kalená čepeľ švédskej ocele 

zarezávali do tmy. Chvíľami som sa cí-

til ako Dávid v boji s Goliášom. S oča-

mi ako na stopkách si v bezpečí môjho 

kokpitu pohmkávam jemne depresívnu 

pesničku znejúcu z autorádia. Zároveň 

rozmýšľam nielen nad zmyslom a ničo-

tou života, ale aj nad tým, kto by vzišiel 

ako víťaz s prípadného – čisto náhod-

ného – stretnutia s jedným z nechutné-

ho množstva v okolitých horách žijú-

cich jeleňov – podobným tomu, ktorý 

sa na mňa pozeral zo zlovestne vyzera-

júcej dopravnej značky. Smart? Jeleň? 

Dokonca v jednej clivej chvíli mi na-

padla aj možnosť, že by do môjho bra-

tislavského smartu mohli naraziť naraz 

aj dva či tri tvrdohlavé stredoslovenské 

jelene naraz... Zrejme vplyvom presýte-

nia z jeme depresívnych melódií - stá-

predstavujeme

74  HVIEZDY CIEST   04/2013

C’est la smart vie
Na posledný septembrový víkend som sa vydal – spoločne s poslednými 

zábleskami letného počasia – na zatiaľ môj posledný zraz smartcars 
Frndžalica. Dnes je jedna vec istá – určite nie naposledy! Text a foto: Andrej Majláth
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le monotónne znejúcich z autorádia - sa 

upokojujem myšlienkou, že jelene majú 

v noci kopu inej, dôležitejšej roboty, 

než sa túlať po ceste prvej triedy. Teda, 

keby som ja bol na mieste jeleňa, iste by 

som robil iné veci. A nie na štátnej ces-

te, hoci aj medzinárodného tranzitného 

významu... 

TREEEESK!!!!
Nacvičeným hmatom, pochyteným 

z fi lmov Jackieho Chana, zabuchujem 

dvere svojho smartu. Bodaj by aj nie – 

podarilo sa mi šťastne a bez jeleňa dôjsť 

až na miesto určenia. A nielen to. S mo-

jím zábudlivým crossbladeovým kole-

gom s radosťou zisťujeme, že na nás, zrej-

me zo zvedavosti, počkala aj večera. A nie 

hocijaká. Tradičná. Chlapská. Na privíta-

nie plný tanier kapustnice a ako „dezert“ 

poctivo vyprážaný čiernohor so zemiako-

vým cestom hrubším, než bačova barani-

ca. „To isto preto, aby sme sa dostatočne 

zaťažili,“ hovorím si v duchu s tým, že tu 

zrejme v noci zvykne silno fúkať. 

NEFÚKALO. ŽIAĽ...
V sobotu ráno, napriek tomu, že sme 

nevstali všetci úplne kultúrne, sme svoj 

denný program začali kultúrnou vlož-

kou – prehliadkou tradičnej dediny, za-

písanej medzi pamiatky UNESCO vo 

Vlkolínci. Našťastie, tento kultúrny šok 

netrval príliš dlho a po pomerne krát-

kom čase na náš čakala tzv. Kráľovská 

disciplína. Išlo o časť programu, ktorej 

ťažisko tvorili orientačné preteky a blú-

denie smartov po okolí. Organizovaná 

akcia, ktorej prvotným cieľom bolo ne-

organizovane stratiť polovicu zúčastne-

ných posádok, sa na prekvapenie účast-

níkov skončila úspešne. Všetci sme sa 

skôr či neskôr nakoniec stretli v rovna-

ký dátum a aj ročné obdobie tam, od-

kiaľ sme ešte „za rosy“ v ústrety civili-

zácii vyrazili. Do jedného nasiaknutí 

krásou (zrejme už nie panenskej, ale aj 

tak pomerne zachovalo sa tváriacej) prí-

rody rastúcej okolo celulózky v Ružom-

berku. Rovno na vyhodnotení prete-

kov, na ktorých viac než poradie zaujali 

prítomných šťavnaté poznámky typu: 

„Som ti predsa hovorila, že tam pri tom 

strome sme mali ísť doprava...“ 

Smartcars Frndžalica svojím piatym 

ročníkom ukončila letnú sezónu a za-

čala dlhé obdobie netrpezlivého čaka-

nia na ďalšiu - rovnako vydarenú akciu. 

Možno opäť na jar. Ale nepredbiehaj-

me. Zima v karpatskom oblúku dokáže 

niekedy nielen prekvapiť, ale byť aj ne-

prirodzene dlhá... 

 HVIEZDY CIEST   04/2013 75

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 benefi ty. 
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

smart club.indd 75smart club.indd   75 6. 12. 2013 16:50:366. 12. 2013   16:50:36



spektrum

76  HVIEZDY CIEST   04/2013

Už po tretí raz usporiadala spoločnosť Mo-

tor-Car Banská Bystrica v polovici októbra pre 

svoje klientky Beauty Day – podujatie zamera-

né nielen na prezentáciu noviniek značky Mer-

cedes-Benz, ale aj na zdravie a krásu. Prezen-

tácie kozmetiky, starostlivosti o pleť, nechty 

a celé telo, ale aj rád  v oblasti zdravej výživy 

a správneho životného štýlu sa zúčastnilo pri-

bližne 150 dám. Samozrejme, nemohla chýbať 

ani módna prehliadka a ako sa na usporiadate-

ľa patrí, ani vystavené vozidlá a predvádzacie 

jazdy na mercedesoch triedy A 180cdi, A 250, 

B 180cdi, CLA 220cdi, E 350cdi a S 350cdi.  

Text: peš / Foto: Peter Šramko

Už vyše milión prenájmov mesačne zaznamenali vozidlá smart 

fortwo nasadené do systému carsharingu car2go. V systéme je nasa-

dených celkovo vyše 9 000 vozidiel smart fortwo, z ktorých je 1 100 

elektrických. Kým v septembri minulého roka (štyri roky od zavede-

nia systému) využívalo smarty len pol milióna ľudí mesačne, posled-

ný  piaty rok stúpol počet prenájmov päťnásobne! Systém car2go 

už je aktívny v 23 lokalitách v siedmich európskych a severoame-

rických krajinách, kde car2go nevytvára konkurenciu pre verejnú 

miestnu prepravu alebo taxislužbu, ale funguje ako ideálny doplnok 

k jestvujúcim systémom.  Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Na základe nedávnych testov Insurance 

Institute for Highway Safety v USA (čelný 

náraz s prekrytím 40 %, bočný náraz, náraz 

zozadu, skúška pevnosti strechy a  čelný 

náraz s 25 % prekrytím), získal Mercedes-

-Benz triedy M prestížne ocenenie Top Sa-

fety Pick+ (TSP+). Predtým trieda M získa-

la päť hviezdičiek aj v testoch U.S. NCAP 

a Euro NCAP. Bezpečnostný hetrik, zís-

kaný v rámci troch najdôležitejších a naj-

náročnejších svetových testovacích rebríč-

koch, odráža vývoj integrálnej bezpečnosti 

Real Life Safety.

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Banskobystrický 
Beauty Day 

car2go v klube 
milionárov  

Bezpečnostný hetrik triedy M
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V súvislosti s tragickými a ničivými následkami, spôsobený-

mi tajfúnom Haiyan, ktorý je nielenže považovaný za najsilnejší 

zaznamenaný tropický cyklón, ktorý kedy zasiahol pevninu, ale 

ktorý pri rýchlosti až 275 km/h podľa doterajších údajov usmrtil 

4 460 ľudí a desaťtisíce ďalších pripravil o strechu nad hlavou, 

sa rozhodol koncern Daimler AG, ktorý si ako globálna spoloč-

nosť uvedomuje svoju sociálnu zodpovednosť v krízových situ-

áciách, poskytnúť trpiacim ľuďom na Filipínach veľkorysý dar 

- 500 000 eur. Dar bude na Filipíny doručený prostredníctvom 

Nemeckého Červeného kríža, ktorý za fi nancie nakúpi životne 

dôležité potreby pre tisíce postihnutých ľudí.  Text: peš / Foto: INT

Takmer 30 % hlasujúcich čitateľov renomované-

ho odborného časopisu „auto, motor und sport“ 

si zvolilo Mercedes-Benz CLA za víťaza anke-

ty Autonis 2013 o najkrajší dizajn v kompaktnej 

triede motorových vozidiel. Faktormi, ktoré zo-

hrali hlavný dôvod pri rozhodovaní hlasujúcich 

v prospech štýlovej a zároveň rebelantskej triedy 

CLA bol predovšetkým progresívny a dynamic-

ký vzhľad, keď ho v rámci jediného hodnotiaceho 

kritéria súťaže označili za najkrajšie.  

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Až jedenásť najnovších vozidiel Mercedes-Benz Actros a tiež sprievodných vozidiel Viano Marco Polo viezlo sýrskym ute-

čencom humanitárnu pomoc, v rámci akcie Wings on Wheels. Začiatok 4 000 km dlhej trasy bol na automobilovom veľtr-

hu IAA 2013 v nemeckom Frankfurte a cieľom Gaziantepu - distribučné stredisko humanitárnej pomoci pre Sýrčanov 

v južnom Turecku. Pomoc, ktorej sa aktívne zúčastnil aj koncern Daimler AG, pozostávala najmä zo zimného oblečenia, 

prikrývok, detskej výživy a očkovacích látok pre deti, zimných stanov, invalidných vozíkov, sanitiek a siedmich mobilných 

zdravotníckych staníc. Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Daimler AG 
pomáha Filipínam

CLA - najkrajší 
kompakt

Konvoj nádeje pre Sýriu
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V priestoroch spoločnosti AVIANA PLUS, ktorá za-

bezpečila pre nové Sprintery nadstavby, boli prostredníc-

tvom fi rmy Fraikin (poskytuje prenájom úžitkových vozi-

diel s plnými službami) odovzdané nové vozidlá Sprinter 

pre Prvú Bratislavskú Pekárenskú spoločnosť. Pekárňam 

tak pribudne pätnásť bielych dodávok Sprinter 310 CDI 

s výkonným a úsporným pohonom, komfortným pruže-

ním, či zosilnenými prvkami podvozka. „Pre Sprintery sme sa rozhodli najmä pre ich uznávanú najvyššiu kvalitu a porov-

nateľne s tým i najvýhodnejšiu cenu v pomere k vysokej úžitkovej hodnote,“ uviedol rozhodnutie získať Sprintery do svoj-

ho portfólia vozidiel Juraj Tóth, riaditeľ spoločnosti Prvá Bratislavská Pekárenská. Konateľ spoločnosti Motor-Car 

Bratislava Július Šabo pri odovzdávaní vozidiel zdôraznil, že sa na ne vzťahuje  šesťročný bezplatný 

servis a údržba, s tým, že pri modeli Sprinter je to až do tristotisíc km a ďalšie benefi -

ty, medzi ktoré patrí aj možnosť predĺženia kompletnej záruky z dvoch 

na tri roky bez obmedzenia kilometrov. 

Text: MBSK / Foto: Peter Kresánek

Už 23. titul Zlatý volant pre vozidlá Mercedes-Benz si na základe testov motoristických odborní-

kov, pretekárov a prominentov, ako aj hlasovania čitateľov renomovaných motoristických časopi-

sov BILD am SONNTAG a AUTO BILD získal Mercedes-Benz triedy S. Titul na základe hlasova-

nia vyše 100 000 čitateľov časopisov (!) zo 49 automobilových noviniek získal Mercedes-Benz triedy 

S v kategórii Najlepšie nové auto v najvyššej a luxusnej triede. Titul bol obhájený aj na Slovensku, 

kde opäť trieda S získala Zlatý volant v kategórii Vyššia a luxusná trieda a zároveň získala najviac 

hlasov spomedzi všetkých hodnotených automobilov vo všetkých kategóriách. 

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG;

Sprintery pre 
Prvú Bratislavskú 
Pekárenskú

Trieda S má Zlatý volant
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Až o tri nové varianty sa rozšíri ponuka vozi-

diel Mercedes-Benz Citan. Prvým z nich je Citan 

111 CDI so zdvihovým objemom 1,5 litra, kto-

rý v nadštandardnom vyhotovení BlueEffi cien-

cy spotrebuje počas kombinovanej prevádzky len 

4,4 l/100 km! Druhým variantom je „benzíno-

vý“ Citan 112 so zdvihovým objemom 1,2 litra, 

dodávaný sériovo vo vyhotovení BlueEffi ciency, 

s funkciou ECO. 112-ka spotrebuje počas kombi-

novanej prevádzky 6,1 l/100 km. Oba Citany na 

jar doplní tretí variant Citan kombi. Ten, vďaka 

dĺžke 4,705 m a možnosti až siedmich variabil-

ných a vyberateľných sedadiel, bude predurčený 

nielen na zmiešanú, ale najmä osobnú dopravu. 

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Pestrejšia paleta 
vozidiel Citan

Obhájenie 11. miesta v rámci celosvetovej hodnoty značky „Best Global Brands 2013“ a zároveň medziročný nárast 

hodnoty značky až o 6 % - na sumu 31,904 mld. USD - potvrdilo líderstvo značky Mercedes-Benz v segmente motoro-

vých vozidiel, ako aj všetkých obchodných značiek z celej Európy. To, že značka Mercedes-Benz podľa renomovanej 

americkej spoločnosti Interbrand zvyšuje svoju hodnotu kontinuálne už od roku 2009, len potvrdzuje správnosť mar-

ketingovej stratégie „Best Customer Experience“, a aj celkovej koncernovej fi lozofi e ofenzívou rastu „Mercedes-Benz 

2020“. Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Absolútne rekordy v odbyte mercedesov 

bol dosiahnutý v októbri, keď bolo v rám-

ci celého sveta dodaných 126 421 vozidiel, 

čo predstavuje až 15,3 %  nárast. Celko-

vo sa od začiatku tohto roka predalo vďa-

ka 10,7 %  nárastu až 1 189 059 osobných 

vozidiel Mercedes-Benz. Enormný ná-

rast až o 72,7 % zaznamenali v októbri trie-

dy A, B a CLA, limuzíny triedy E a mode-

ly T v tejto triede stúpli v predaji o 21,5 %, 

predaj triedy S stúpol o 6,1 %, predaj  vozi-

diel SUV o 16,1 %. Rastúci odbyt vozidiel 

prebiehal v regiónoch, akými sú Brazília, 

Čína, USA, Rusko, Veľká Británia, Japon-

sko, India či Turecko. 

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

V treťom štvrťroku 2013 dodal Daimler AG, ktorý zamestná-

val ku koncu  tretieho štvrťroka vo svete až 276 320 zamestnan-

cov, celosvetovo 594,9 tisíca osobných a úžitkových automobi-

lov. Ide o medziročné zvýšenie o 13 %, pričom vďaka obratu 

30,1 mld. eur došlo k medziročnému nárastu bez kurzo-

vých zmien o  11 %. Daimler AG tak dosiahol hos-

podársky výsledok pred úrokmi a zda-

nením (EBIT) vo výške 2,23 mld. eur 

(medziročný nárast o 16 %). Hospodár-

sky výsledok predstavoval 1,897 mi-

liardy eur, z čoho na jednu akciu 

pripadlo 1,72 eura (v pred-

chádzajúcom roku 1,238 

mld. eur, respektíve 

1,06 eura). Text: MBSK / 
Foto: DAIMLER AG

Najhodnotnejšia 
európska značka

Mercedes-Benz 
láme rekordy 

Daimler AG zlepšuje odbyt 
a tiež ekonomické výsledky  
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Korupcia, klientelizmus, podplácanie 

a tieňová ekonomika sú neduhy, kto-

ré sa neustále čoraz rafi novanejšie dr-

žia pri živote aj napriek snahe hlav-

nej hrdinky o ich zverejnenie... Pokiaľ 

ste teda ešte optimisti a po Gorilách, 

či Kandidátoch máte stále chuť na nie-

čo typicky našské a pikantne reálne, 

mali by ste si svoje miesto v hľadisku 

zarezervovať čím skôr. Je totiž viac ako 

isté, že na klientelizmus a korupciu 

bude ako vždy nával...

Foto: Ctibor Bachratý

4 MIROSLAV CIPÁR 
V PÁLFFYHO PALÁCI
Miroslav Cipár je umelec, pre ktoré-

ho je pri tvorbe dôležitá vizuálnosť, sil-

ný výraz obrazu, ktorý si divák hneď 

zapamätá, jednoducho „farebná sen-

1 MIMORIADNA UDALOSŤ? 
DORIAN GRAY!
Opera SND priniesla slovenskému di-

vákovi svetovú premiéru opery (v troch 

dejstvách a v anglickom jazyku) slo-

venskej skladateľky Ľubice Čekovskej 

- Dorian Gray. Dielo vzniklo na ná-

met kultovej literárnej predlohy Osca-

ra Wilda, pričom jeho libreto napísala 

známa kanadská spisovateľka a sce-

náristka Kate Pullinger. Medzinárod-

né autorské a interpretačné zastúpenie 

dopĺňa americký tenorista Eric Fennell 

a írsky tenorista Eamonn Mulhall, kto-

rí v alternácii stvárňujú hlavnú posta-

vu Doriana Graya. Dielo hudobne na-

študoval anglický dirigent Christopher 

Ward, režisérsku taktovku držala pev-

ne v rukách rakúska režisérka Nicola 

Raab. Dorian Gray sa tak stal v poda-

ní Ľubice Čekovskej opusom, nastoľu-

júcim znepokojujúce otázky fyzických 

a duchovných podôb krásy a zla.

Foto: Jozef Barinka

2 OBRAZY  A KRESBY 
ALFONSA MUCHU
Milovníci umenia, pripravte sa na po-

riadnu parádu! Do Bratislavy zaví-

ta v roku 2014 výstava ALFONS  MU-

CHA - OBRAZY A KRESBY, na ktorej 

GMB spolupracuje  s Janom Kukalom. 

V priestoroch Mirbachovho paláca tak 

budú od 30. 1. 2014 do 11. 5. 2014 vy-

stavené diela z 9 českých galérií (medzi 

nimi aj z Národní Galerie v Prahe) a od 

5 súkromných zberateľov, 80 diel, ktoré 

tvoria obrazy, kresby a návrhy vitráží. 

Bratislavská výstava originálov kresieb 

A. Muchu, z ktorých väčšina nebola ni-

kdy vystavená, môže byť i posledná, keď-

že sa významné európske inštitúcie do-

hodli, že od renomovaných maliarov 

sa práce na papieri budú v budúcnos-

ti vystavovať len ako repliky. Mimocho-

dom, nedávna výstava plagátov Alfonza 

Muchu zo zbierky Ivana Lendla v praž-

skom Obecnom dome vytvorila čes-

ký rekord v návštevnosti, videlo ju vyše 

180 000 divákov. Svetový rekord v poč-

te návštevníkov výstav Muchových diel 

však drží Brooklynské múzeum v New 

Yorku, ktorú v roku 1921 navštívilo  až 

neuveriteľných 620 000 ľudí!

Foto: GMB

3 KARPATSKÝ THRILLER 
NA SLOVENSKÝ SPÔSOB
V polovici novembra bola v štúdiu 

SND premiérovo uvedená aktuálna 

a divácky atraktívna dokumentárna 

dráma súčasného slovenského autora 

a publicistu Eugena Gindla - Karpat-

ský thriller. Hru si pod svoju režisér-

sku taktovku zobral riaditeľ Činohry 

SND Roman Polák, ktorý do jednotli-

vých postáv obsadil Zuzanu Fialovú, 

Petru Vajdovú, Milana Ondríka, Le-

opolda Haverla, Jozefa Vajdu, Ľubo-

míra Pavloviča, či Dušana Jamricha. 

1

2
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nielen ako člen skupiny Genesis, ktorú 

zakladal v roku 1967, ale aj ako sólo-

vý umelec. Získal celý rad rôznych oce-

není, vrátane troch cien Brit Awards 

a šiestich cien Grammy.

Foto: int

zácia“. Zároveň však tvorí obrazy, kto-

ré viac oslovujú ducha ako zrak. Je to 

umelec, pre ktorého je typická širo-

kospektrálnosť jeho tvorby – od ilus- 

trácií cez grafi ku, značky, logá, kali-

grafi cké diela, až po samotné obrazy. 

Aj preto nie je nič nezvyčajné, že tvor-

be tohto výrazného slovenského umel-

ca, ktorý vo svojich obrazoch nerieši 

veľké spoločenské témy, hoci pre nie-

koho aj ťažko postrehnuteľné témy in-

dividuality venuje práve Galéria mesta 

Bratislava v reprezentatívnych výstav-

ných priestoroch Pálffyho paláca po-

merne veľkorysý priestor (od 21. 11. 

2013 do 2. 3. 2014) na prezentáciu jeho 

umelecky vyzretej a emotívne zaujíma-

vej tvorby.

Foto: GMB

5 PETER GABRIEL PRÍDE 
NA SLOVENSKO!
Pri príležitosti 25. výročia vydania 

prevratného albumu „So“, ho Peter 

Gabriel predstaví na európskom turné 

2013/2014, pričom medzi jeho zastáv-

kami nebude chýbať ani Slovensko, 

kde sa predstaví 5. mája 2014 v podve-

černých hodinách v bratislavskej Slov-

naft aréne. Peter Gabriel je nespochyb-

niteľnou a dôležitou postavou histórie 

populárnej hudby. Jej tvár ovplyvnil 
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Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEGENDA:

 Osobné vozidlá ahké

úžitkové vozidlá  Nákladné vozidlá

 Obchodná kancelária Mercedes Benz

Slovakia s.r.o. pre predaj nákladných vozidiel

 Autobusy 

 Predaj nových vozidiel  Predaj jazdených

vozidiel  Lakovanie  Servis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servisní partneri

kontakty.indd 82kontakty.indd   82 6. 12. 2013 17:10:486. 12. 2013   17:10:48



Zn
ač

ka
  D

ai
m

le
r 

AG

Sloboda je príťažlivá
Nová trieda GLA

Trieda GLA: Kombinovaná spotreba paliva: 4,4 - 6,6 l/100 km; Emisie CO₂: 115 - 154 g/km.

www.mercedes-benz.sk/trieda-gla
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